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(1800— 1807).

I. Rozbiór Polski. Jej pooenie w wieku XIX. Jego denia
i zawody. Ich wpyw na Polsk. Tajne spiski. Nienawici spo-

eczne. ywotno Polski. Literatura jako jej oznaka. Chara-

kter, zadanie, znaczenie literatury polskiej w wieku XIX. II. Pier-

wsze czynnos'ci Polski porozbiorowej. Uniwersytet Wileski.
Liceum Krzemienieckie. Towarzystwo Przyjació Nauk. Jego
pocztek. Organizaeya. Zakres czynnoci. Ksistwo Warszaw-
skie. Prezydencya Staszica. Prace historyczne. Wielostronno
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charakterystyczne cechy. III. Tadeusz Czacki. Zasugi i pisma.

Dziejopisarstwo, Albertrandi. Powieci pani Mostowskiej. Pra-

ce okoo literatury. Józef Maksymilian Ossoliski. Btkowski.
Estetycy i krytycy. Przyczyny i cechy estetyki francuskiej.

Yoltaire. Wpyw na literatów i krytyków polskich. Nauka wy-
mowy i stylu. Stanisaw Potocki Jego ksiki. Jego zasugi.

Podró aii Ciemnogrodu. Osiski. Kurs literatury porównawczej.

Euzebiusz Sowacki. Wspólne cechy ówczesnych krytyków.





1.

Rozbiór Polski. Jej pooenie w wieku XIX. Jego denie i za-

wody. Ich wpyw na Polsk. Tajne spiski. Nienawici spoe-
czne. ywotno Polski. Literatura jako jej oznaka. Ctiarakter,

zadanie, znaczenie literatury polskiej w wieku XIX.

Nie mona uwaad za przypadkowy, ale mona
miao nazwa *) fatalnym ten zbieg okolicznoci, któ-

ry sprawi, e porozbiorowy byt Polski wypad wanie
na wiek XIX. Przypadkowym on nie by, musia byd po-

przedzony zachwianiem tego, co w owych wiekach byo
zasad w polityce i moralnoci. W wieku XVI, kiedy

Iwan Grony nosi si z planem rozbioru Polski, by plan

ten chimer, bo oprócz tego, e Polska bya za siln,

pojcia byy takie, e myl moga innym wyda si
nie czem innem, jak pokus do grzechu. Nie inaczej

byo za Jana Kazimierza, kiedy Karol X-ty plan ten

wznawia. Ale w wieku XVIII, kiedy idea pastwa, pod-

niesiona do najwyszej potgi przez Ludwika XIV,
skwapliwie zostaa podchwycon przez wszystkie dwory
europejskie, kiedy cae panowanie Fryderyka II byo
jak gdyby wyrachowane na to, by podkopa wszelk
wiadomo prawa w stosunkach midzynarodowych
i dowie praktycznie, e adne pastwo nie potrze-

buje si troszczy o prawo publiczne; wreszcie kiedy

*) Ten ustp by drukowany w artykule Przed Trzecim

Maja i po nim (Przegld Polski, maj 1891 i Studya Polityczne

Tom II).
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filozofia dosza do te^o, e Yoltaire mó^^ nazwa roz-

biór Polski dzieem geniuszu, a nikt mu si nie sprze-

ciwi—wtedy owoc by dojrzay! Nie przypadkiem wic
nastpi podzia w kocu XVIII wieku; ale do tego

nieszczcia fatalnym dla nas dodatkiem byo to, e
on wtedy nastpi.

Z tego bowiem wyniko, e wszystkie te przeo-

braenia, które stanowi history wieku XIX, Polska

odbywa musi w podlegoci, nie bdc pani siebie.

Usun si od nich, nie odbywa wspó z innymi tej

cikiej pracy wieku, nie moe, to od niej nie zaley.

Zbyt jest cile i silnie ze wiatem europejskim z-
czona, musi, chce czy nie chce, robi z nim wszystkie

jego obroty i przewroty, jako jedna planeta w tym
systemie. Ztd wynika, e przez cay cig tego wieku

jest ona rozdart pomidzy wasne a europejskie d-
noci, e odbywa ruch podwójny, e zamiast odda si
cakowicie i wycznie swojej tylko sprawie, ona ra-

zem z Europ przebya ju kilka rewolucyj, z których

kada odbia si w jej wewntrznych stosunkach i ka-
da wpyna prawie zawsze szkodliwie na stan jej spra-

wy i na jej si. Wyobramy sobie Polsk podzielon,

ale podzielon w wieku jakiego staego politycznego

i spoecznego porzdku, rzdzonego zasadami i insty-

tucyami jakiemikolwiek, ale ogólnie przyjtemi i wy-

znawanemi, naprzykad w pierwszej poowie XVII wie-

ku. Rzecz prosta, e wtedy Polska w tej równowadze
ogólnej, posiada i swoj równowag wasn, e we-

wntrznie spokojna i jednolita ma tylko jedn spraw
na oku, jednej suy caa i wszystkiemi siami. Ale

rozbiór jej wypad wanie na wiek XIX, wiek, które-

go znamieniem jest niestao, a history— walka; nie-

stao zasad, wiar, przekona, charakterów, rzdów

—

walka wolnoci z absolutyzmem, porzdku z rewolu-

cy, coraz nowej rewolucyi z porzdkiem, który przed

chwil sam jeszcze by rewolucy, demokracyi z reszt-

kami dawnej arystokracyi, demokracyi, która jeszcze
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dy, z t, która ju stana u celu; klas roboczych

ze stanem trzecim, walka pracy z kapitaem, proleta-

ryusza z posiadajcym, walka narodowoci z rzdami
obcemi lub tylko poddanych z rzdami despotyczne-

mi— i to wszystko nieustannie, w nierozwikanym choa-

sie — i to wszystko, co bodaj nie obali najpotniej-
szych mocarstw w Europie, odbija si i musi si odbi-

ja take na Polsce, podzielonej, osabej, i zwróconej

cigle myl kiedy nie czynem, marzeniem kiedy nie

myl, do swojej lepszej przeszoci i niewiadomej

przyszoci.
Wiek XVIII, schodzc ze wiata, zostawi sam

smutn pucizn: kraj podzielony, stanowisko wydzie-

dziczonych w Europie, w nas samych zarody tych nie-

nawici stronniczych, tych namitnoci spoecznych,

tego choasu niejasnych poj i sprzecznych aspiracyj,

na które my cigle chorujemy, a które poczy si
w ostatnich latach zeszego wieku; wreszcie przekaza

nam religijn wiar zachwian, religijne uczucie st-

pione, chrzecijastwo zakwestyonowane. Przyszlimy
wic na wiat, my jego synowie, z licznemi organicz-

nemi defektami, które z postpem czasu wyrobiy si
strasznie, a pierwiastki wszystkich bdze naszej my-
li po najrozmaitszych manowcach filozoficznych, na-

szych sumie po najrozmaitszych manowcach teoryj

moralnych, naszej woli po najrozmaitszych, a czsto
mylnych drogach politycznych, byy w nas ju zoo-
ne, kiedy si wiek XIX zaczyna.

Nie mogy rozwin si za Napoleona; nie dlate-

go tylko, e on elazn rk trzyma wszystkie de-
nia, prócz wasnych, ale dlatego gównie, e powodze-

nie zdawao si pewnem, a zwyciztwo blizkiem. Po
roku 1815, w Królestwie Kongresowem znowu daj si
widzie oznaki wewntrznego rozdarcia: nie rónic po-

litycznych tylko, ale spoecznych podejrzliwoci i prze-

ciwiestw.

Jeeli wypadki roku 1831 byy pierwszem polem,
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na którem te nienawici spoeczne silnie wybuchy
(kluby, oskarenia wodzów lub rzdu o zdrad i brak

patryotyzmu, wreszcie rozruchy 15 sierpnia), to upa-

dek powstania i emigracya musiay rozwin ze do

najwyszego stopnia. Naprzód kada klska staje si
podn matk skarg i nienawici; kady winnego szu-

ka, kady z siebie win zwala; smutki i cierpienia tu-

actwa musiay dranid i jtrzy nawet najspokojniej-

szych, a zetknicie bezporednie z ywioem rewolu-

cyjnym zachodnim, musiao dziaa na umysy pol-

skie, tak skore do przyjmowania i naladowania wszyst-

kiego. Wtedy zaczy si owe niedorzecznoci i zgor-

szenia emigracyjnego ycia, swary o form rzdu przy-

szej Polski, dzienniki szkalujce si nawzajem i do-

prowadzajce sztuk potwarzy do wysokiego stopnia

mistrzostwa, adepci polscy we wszystkich szkoach

radykalizmu, socyalizmu, komunizmu, inni w szkoach

mistycyzmu— a to wszystko znowu, jak przed rokiem

1830 obracao si okoo sprawy powstania. Ruch ten

emigracyjny niebawem przeniós ów kwas spoeczny

na inne pole. Kady wiedzia, e poddastwo ludu wiej-

skiego byo jedn z wanych przyczyn saboci i upad-

ku Polski; emigracya par3^ska i londyska zwalajc

win poddastwa na szlacht, nie ju dawn, ale dzi-

siejsz, która w tem winy nie miaa, i majc zawsze

w myli odzyskanie niepodlegoci i powstanie, zacza
propagand midzy ludem wiejskim; propaganda ta,

nie moga poprzesta na samych tylko przyrzeczeniach,

musiaa obudzi i nienawici. Jakie byy skutki, to na-

ley do historyi; tu do wspomnie, e rozstrój spo-

eczny obj wszystkie po kolei warstwy narodu, i e
do dzidnia wypadki i ludzie pracuj na to, eby ten

rozbrat utrzyma. Wypadki roku 1863 byy jego skut-

kiem i nowym silnym powodem. Wreszcie ostatnia

faza naszego ycia, faza wolnoci i jawnoci w Gah

cyi, zamiast jakby z natury rzeczy powinna wie do

uspokojenia i ustalenia stosunków spoecznych, wika
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je i jtrzy w sposób mniej grony i gwatowny, ni si
dziao midzy rokiem 1831 a 1848, ale nie rozumniej-

szy, ani moralnie lepszy.

Wszystko to, nie wchodzc kto mia lub ma susz-

no, kiedy i dlaczego j mia, mówi si tylko dlatego^

aby przypomnie, jak przy takim stanie spoecznym

ycie narodu musi by trudnem i jak slabem.

I w takich warunkach przebylimy drog tego

wieku: przypomina to t, któr Dant odby „w poowio

drogi swojego ywota"; i jak on nie wiedzia dokd i,.

tak my midzy politycznym rozbiorem, spoecznym roz-

kadem, i tym stanem Europy, o którym wyej, jak

Dant, moemy powiedzie, e trudno jest opowiedzie,

jak trudn bya ta wdrówka. Obok innych, zostawi

nam wiek XVIII jeszcze dwie rzeczy dobre, wielkiej

wartoci i wagi: zwizek z europejsk zachodni cywi-

lizacy, który on na nowo spoi tak silnie, e w XIX
wieku nic zerwa go nie zdoao, owiat, w mylcej
przynajmniej czci narodu, tak wysok prawie, jak

bya w wieku XVI, a wreszcie zostawi nam zastp nie-

may ludzi znakomitych, polityków, uczonych i woj-

skowych.

Mona Polsce XIX wieku wiele zarzuca, mona j
susznie oskara, e sama sobie nieraz straszliwie za-

szkodzia-, ale zwaywszy jej pooenie, susznie bdzie

zapyta, który jest naród, który w jej pooeniu nie

byby bdzi jak ona, a pomimo wszystkiego by le-

piej od niej utrzyma w sobie ycie.

Kiedy si ten wiek zaczyna, wita go Schiller

smutno, jak gdyby wiedziony przeczuciem, Freiheit lebt

nur in dem heich der Trdume und das Schóne hlilht nur im

Gcsang: dzi, kiedy on si skoczy, sowa te wygl-
daj jak przepowiednia, bolenie sprawdzona jego hi-

story. Bodaj czy kiedy historya, chcc streci jego

charakterystyk, nie powie o nim, e to by wiek, który

nic nie dotrzyma, co obiecywa i nic nie zrobi z tego,

co chcia zrobi. Cae jego dzieje s jednem nieustan-
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nem deniem do wolnoci, a zdaje si, jak gdyby na to

tylko do niej dy, eby si coraz dalej od niej odsu-

wa. Stadya tych de i tych zawodów, to naprzód

Napoleon, który móg by ugruntowa er pokoju i wa-
snej potgi, ale wola gwat, i sposobno zmarnowa,
a siebie zgubi. Po nim kongres wiedeski. Zadanie
uporzdkowania Europy, dostao si w rce rzdów,
które reprezentowane nie przez mów stanu i polity-

ków, ale przez wykrtnych i krótko widzcych dyplo-

matów, i kongres wiedeski, zamiast zamkn epok
rewoucyi, otworzy tylko now epok, raczej drugi akt

rewolucyi. Nastaa w organizmie rzdów ta zmiana, e
kiedy dawniej dusz ich bya wiadomo siebie, a na-

rzdziem wojsko, teraz dusz, spryn dziaania sta

si strach, a narzdziem tajna policya.

Pod tymi rzdami zostay ludy przejte ywo
zasadami francuskiemi, pamitne piknych obietnic

XVIII wieku, po czci, jak niemieckie, zawiedzione

przez swoje wasne rzdy, po czci oddane rzdom
obcym, wszystkie ju rozmiowane w wolnoci, wszyst-

kie, w rónych jeszcze stopniach, aie wszystkie ju de-

mokratyczne, i naprzeciw legityzmu i naduyciom zasa-

dy rzdu, wystpiy ze swojej strony z naduyciem za-

sady wolnoci, z rewolucy. Dno ich objawia si
w dwóch formach; jedn byy czynne spiski i konspi-

racye, rozszerzone w caej Europie, z których jedne,

woskie lub polskie miay na celu i wolno i niepod-

lego narodow, drugie jak hiszpaskie, niemieckie,

nawet rosyjskie, nie potrzebujc dy do niepodlego-

ci, zmierzay tylko do obalenia istniejcej formy rzdu.
Te, które wybuchy, zostay stumione, bo jak susznie

zauway Macaulay, od czasu zaprowadzenia staych
wojsk, nie udao si w Europie adne powstanie prze-

ciw adnemu rzdowi, chyba to, do którego przyst-

pio wojsko wasne lub zagraniczne.

Im mniej za powodzenia miay te usiowania, tem
silniej i tem gwatowniej odzywaa si ta sama d-
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nod w swojej formie drugiej, w teoryi. Kiedy dnoó
wolnoci i równoci nie znalaza zaspokojenia, kiedy

zasady rewolucyi francuskiej nie zdoay si utrzyma^
to znakiem, e nie byy do silne w sobie, do praw-

dziwe i konsekwentne. Trzeba im do tryumfu jak naj-

wikszej siy fizycznej i jak najdalej posunitej kon-

sekwencyi logicznej. Co pracujcemu wyrobnikowi po

wolnoci politycznej, której nie rozumie i nie uywa,
albo po równoci cywilnej, teoretycznej, z której nie

korzysta? Wic nie ten lub ów rzd despotyczny, nie;

sama organizacya, wicej, bo sama natura spoeczestw
jest przyczyn zego, zawad na drodze wolnoci, post-

pu, szczcia ludzkoci. Wtedy z liberalizmu powsta ra-

dykalizm, z demokracyi socyalizm i komunizm, któ-

rego przyrodzony fasz, praktyka moe jeszcze wykae
w przyszoci, jeeli on przyjdzie do urzeczywistnienia,,

a który dotd w dziejach naszego wieku wicej za-

szkodzi sprawie wolnoci i postpu, jak wszystkie rea-

kcye i despotyzmy razem, bo zaszczepi w caej Euro-

pie nienawici spoeczne, którym ani koca ani lekar-

stwa przewidzie nawet nie mona, a które z natury

rzeczy staj si dogodn i atw broni dla wszystkich

niezaspokojonych ambicyj, dla wszelkiego rodzaju po-

dliwoci, dla ludzi, którzy mówi „wszystko przez,

lud i wszystko dla ludu", a myl i robi „wszystko

przez lud, dla siebie".

U nas tajne sprzysienia miay powodu i uspra-

wiedliwienia wicej, ni gdziekolwiek, ale byy i nie-

bezpieczniejsze, ni gdziekolwiek. Nie mogy, jak wo-
skie, doj do swego celu, bo nie miay ssiada, któ-

ryby im posa wojsko na pomoc i za nie zwyciy.
Z kwestyi powstania, jego warunków i moliwych skut-

ków, kwesty i najcilej politycznej robiy kwesty spo-

eczn, na niej wyrabiay i szerzyy spoeczn niena-

wi. Kio mówi, e powstanie nie ma, warunków zwy-

cistwa, zatem podnosi go nie trzeba, ten by ogo-

szony za zdrajc i nieprzyjaciela ojczyzny: nie chcia
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Polski. e za te warunki rozwaali, i nie widzieli ich,

zawsze ludzie i starsi, i w sprawach dowiadczesi,
i wreszcie stanowiskiem a nawet majtkiem znaczcy,

wic rozdzielono naród na dwie czci, na demokra-

cj, która Polski chce, i arystokracj, która jej albo

wprost nie chce, albo przynajmniej si boi. Opinia ta,

zaszczepiona jeszcze przed rokiem 1831, zakorzenia si
w latach emigracyjnych tak dobrze, e si utrzymuje

dotychczas, cho zmienia czasem formy i hasa. W sku-

tkach swoich nietylko naród rozdwaja, ale gorzej rozka-

da go, kiedy on wanie potrzebuje by skupionym i jed-

nolitym organizmem. Dalszy zy skutek ten, e tajne

sprzysienia, zczone zawsze z takiemi zagraniczne-

mi i od nich zalene, prowadz swoj polityk, daj
hasa, wybieraj czas swoich wybuchów, nie podug
interesu Polski i chwili dla niej mniej wicej dobrej,

ale podug tego, jak tamtj^m dla ich celów i potrzeb

jest dogodnie: naprzykad w roku 1830, nie za podczas

wojny Rosyi z Turcy. Dalej, dla politycznego dziaa-

nia, i dla politycznego wyrobienia narodu, musi szko-

dliwem by ulego i posuszestwo dla kierunku, na-

dawanego przez ludzi ukrytych, nieznanych, bezimien-

nych, i tajemnic zasonionych przed wszelk odpo-

wiedzialnoci. Ze strony tych, którzy w ten sposób

sprawami kieruj, jest to zuchwalstwo, a czstokro
niesumienno- ze strony tych, którzy taki kierunek

przyjmuj, jest lekkomylno, graniczca z zupenym
brakiem zastanowienia i rozwagi. Wreszcie, skutek ze

wszystkicli najgorszy, poczenie sprawy dobrej, dobre-

go prawa, z zasad z, w istocie swojej i w swoich

sposobach równie z jak najgorsze monarchiczne bez-

prawia i przemoce, z rewolucy. To poczenie dwóci
zasad przeciwnych, obraca si, naturalnie, na szkod, na
klsk tej, która jest prawdziwa i dobra. Szkodzi jej

na sawie, obnia (lub zgoa niweczy) jej stanowisko

w wiecie; a spoeczestwo polskie, przyzwyczajajc do

niegodziwych rodków i dziaa, psuje, przytpia w niem
i przytumia zmys sumienia i honoru.
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Byo to w naszem pooeniu tak naturalne, e a
nieuniknione, ale byo dla naszej sprawy fatalne.

W takim stanie usposobie wzajemnych przeby-

walimy wszystkie wstrznienia, jakie w cigu tego

wieku zaszy w Europie; zudzenia i zawody w roku

1848, potem zudzenia „zasady narodowoci", jej za-

przeczenia i tych zaprzecze nastpstwa: a wszystko

zawsze za kadym razem z gbszem pogreniem na-

szej sprawy.

Jeeli prawda, e zadaniem i deniem XIX wie-

ku bya wolno i postp, postp prawdziwy, na uczci-

woci i sprawiedliwoci oparty, to doprawdy wiek ten,

nie trafi tara, dokd dy, a zamiast speni zadanie,

zebra tylko zawody, i sam w kocu przesta wierzy
w to, co mia niegdy za warunek i rodek dojcia do

wysokich, do dobrych celów.

Jedna idea, jedna zasada, jedna sia, stoi mocniej-

sza, ni przed wiekiem i otoczona coraz liczniejszymi

i coraz wicej wiadomymi zastpami wiernych , to

Koció katolicki. Naprzeciw niego stoi negacya spo-

eczestwa i prawa, nazywajca si socyalizmem; ta ma
swoich fanatyków. Ale z tym wyjtkiem, gdzie jest

ta idea lub zasada polityczna, któraby miaa szczli-

wy przywilej zagrzewania serc i umysów? System par-

lamentarny, ów idea tak dugo czczony i upragniony?

I ten nieraz ju kaza w siebie wtpi. Republika? Nie

moe naprawd wicej budzi zapau od dawnych form

rzdu, bo, wprowadzona w ycie, nie okazaa si od tam-

tych ani lepsz, ani rndrsz, ani dzielniejsz.

Inaczej zapowiada si ten wiek w chwilach swo-

jej modoci, kiedy by wrzcy zapaem, silny wiarami

i ludmi byszczcy. Dzi przy jego kocu, wszystko

sprawdza przepowiedni: Fniheit lelt nur m dem Reich

der Trdume und das Schone bhiht nur im Gesang. A je-

eli kiedy te zawody i gorycze oka si ziarnem po-

mylnoci przyszych wieków, to bdziemy mieli pra-

wo powiedzie naszym nastpcom sowami francuskie-
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go poety : „Wy, co swobodnie uywacie darów Boga
i piknoci wiata, co nie patrzycie na bied ludzk,
i zy, poaujcie nas, którzymy j, znieli, a nie mieli

ani szczcia i spokoju nastpców, ani tej pociechy,

któr w swoich cierpieniach mieli nasi poprzednicy:

wiary w Boga i w siebie".

M/ tej pustyni porozbiorowego ycia, w której b-
dzimy tak dugo, nie same tylko koci tych, którzy

padli, znacz lady naszej wdrówki, ale po niejednej

ksice, po niejednym wierszu poznajemy, którdymy
chodzili, gdzie bylimy w której chwili, zkd nas ta

droga w^ioda i dokd: wszystkie drogi i manowce tej

wdrówki.
Ztd znaczenie literatury w tym porozbiorowym

wieku jest u nas wiksze, ni bywa u innych narodów;
jak byo wikszem dla naszego ycia, tuk wikszem zo-

stanie dla naszej przyszej historyi.

Dla kadego czowieka mylcego, choby mu Pol-

ska bya obc i obojtn, choby on by jej nieprzyja-

cielem, przedstawiaaby jej porozbiorowa historya fe-

nomen jeden z najdziwniejszych i problem do rozwi-
zania trudny. Naród bez niepodlegoci, rozdzielony

midzy trzy potgi, z których kada potniejsz jest

od jego caoci, naród, który nigdy nie by spoe-
cznie dobrze zorganizowanym, nigdy w sobie jednym,
a w nieszczciu spójnoci nie nabra, który zmy-
sem politycznym nigdy nie celowa, a nie móg go

wyostrzy, kiedy nie mia pohtycznego bytu i przez to

nieraz sam sobie tyle szkodzi, ile mu szkodzie mogo
dziaanie zewntrzne, politycznie podzielony, spoe-

cznie rozbity, chwytajcy skwapliwie wszystkie nowo-
ci i kierunki europejskich rónorodnych dnoci, sku-

piajcy i wcielajcy je w siebie namitnie, a przez to

zwaniony i zapltany wewntrznie w najsprzeczniejsze

pojcia, przekonania i dnoci; raater3^alnie biedny,

materyalnie i umysowo rzadko kiedy pracowity, cz-
ciej gnuny, zatem podug wszelkich prawide logiki
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skazany na zagad, a przecie yjcy i podnoszcy
si w niektórych chwilach i pod niektórymi wzgldami
przynajmniej, tak wysoko, jak nie sta nigdy za cza-

sów szczliwej i piknej przeszoci, zjawisko to bo-

daj czy nie jedyne w historyi.

W tych porozbiorowych dziejach Polski, tak pe-
nych faktów, nieraz zadziwiajcych, jest jeden fakt nie-

zaprzeczony, a nie najmniej dziwny, fakt tak jawny
i uderzajcy , e aden historyk nie bdzie móg go
pomin, a tem jest rola i znaczenie literatury w tej

epoce. Mona powiedzie, e ta rola i to znaczenie s
niestosunkowo wielkie, e o wiele przenosz powoa-
nie literatury: bo kiedy u innych szczliwszych na-

rodów myl narodu i jego uczucie ma tysice form,

w które moe si wyla i wcieli, kiedy moe objawia
si w dziaaniu politycznem w postpie organizacyi

spoecznej, w umiejtnoci, w yciu religijnem, w po-

stpie ekonomicznym, tu wszystkie te pola i kierunki

zamkny si, bd to zupenie i wszystkie naraz, bd
przynajmniej tak, e cakiem swobodnie aden rozwi-

ja si nie móg. Wszystko wic, co byo myli i uczu-

cia, zbiego i skupio si w tej gazi ycia, która z na-

tury swojej" naj swobodniej si rozwija, najatwiej uni-

ka kontroli. Nie byo innej drogi, ani odpywu uczu,
nie byo wyboru. Jedynem miejscem, na którem spy-n si mogy wszystkie uczucia, bya literatura. Có
dopiero po roku 1831. Kto w tej epoce chce szuka
Polski, ten j znajdzie tylko w literaturze, ale te
w tej znajdzie ca przjdz jej myli, wszystkie kwia-

ty jej uczu.
To te mówic o tej literaturze i sdzc j, nie

sdzi si jej tylko jako sztuk, ani jako umiejtno,
ani jako filozofi, ani jako miar owiaty, ale jako sam wcielon dusz narodu. U innych wyraa si ta du-

sza w wojnach i wyprawach, w wielkich wa^'vach par-

lamentarnych, w wielkich zdobyczach naukowych i eko-

nomicznych: u nas w tej epoce objawi si moga tyl-



18 HISTORYA LITERATURY POLSKIEJ.

ko sowem pisanem. e sowo pisane na to wystarczy
mogo, e zdoao o tyle przej swoje naturalne po-

woanie, to jego chwaa i zasuga, i tajemnica tej wiel-

kiej mioci i czci, jak otaczamy nasz literatur,

z pierwszej poowy XIX wieku. Ale t cze i mio
jej oddajc, zaprzeczy nie moemy, e ta jej rola wy-

jtkow^o wielka, bya skutkiem naszego w^yjtkowego
anormalnego pooenia.

Zrazu, w pierwszych latach XIX wieku, ona si

zbiera, skupia i z uczuciem gortszem, ni byo w wie-

ku poprzednim, bo zbolaem, stara si suy, ratowa,

chroni od upadku i ducha narodu i wszystkie pozo-

stawione mu jeszcze rodki ycia. Stara si dziaa
przez owiat, przez nauk, przez history, przez umie-

jtnoci cise, przez filozofi, przez badania jzykowe,
przez poezy, przez teatr; nie zawsze skutek odpowie-

dzia staraniu, zdolnoci w przeciciu byy moe mniej-

sze, jak za Stanisaw^a Augusta, ale masa pracy przed-

siwzitej i dokonanej we wszystkich kierunkach bya
ogromna, a warto tej pracy w niejednym nie mniej-

sza. Brak wielkich talentów poetycznych by powo-

dem, e caa ta literatura tak poyteczna i zbawien-

na dla rozumu, dla owiaty i nauk, zostawaa poniej

uczucia narodowego i nie moga tego zaspokoi, co zno-

wu jest powodem niewielkiej jej midzy nami wzi-

toci. Epoka wojen Napoleoskich, z natury rzeczy po-

stpowi sztuk i literatury nie sprzyjajca, epoka, która

nas oprócz tego trzymaa w zawieszeniu, w cigem
i gorczkowem oczekiwaniu faktu, który mia si spe-

ni—ta epoka nie moga literaturze naszej da tego, na

czem jej zbywao, wielkiej, natchnionej i narodowej

poezyi. Ale zaledwo si ona zamkna, poezya si zja-

wia, i mona o niej powiedzie, e jak Byrona wy-

day zawody i rozczarowania rewolucyi francuskiej,

tak j wyday dwa wielkie zawody: rozbiór i upadek

Napoleona, tryumf w. Przymierza.

I odtd zaczyna si ten magnetyczny zwizek poe-
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zyi z politycznem i spoecznem yciem narodu, ich wza-

jemne na siebie oddziaywanie. Nigdy, odkd istnieje

na wiecie, nie miaa poezya takiego zadania, nigdy

nie miaa odbija boleniejszego, tragiczniej szego stanu,

i nigdy te, w uczuciu przynajmniej, nie bya wznio-

lejsz i wysz. Ona znajduje wyraz na ca mio
i tsknot za utracon ojczyzn, na wszystkie cierpie-

nia i boleci dnia dzisiejszego, na cierpienia Polski w
Dziadach i Wallenrodzie, na cierpienie Europy w Nie-

boskiej Komedyi, i ma prawo powiedzie o sobie, e
si nazywa milion, bo za miliony cierpi, A jak ark
przymierza wszystkiego, co w duszy narodu wielkie

i wite, tak bywa czasem wyrazem goryczy jego we-

wntrznego stanu i skadu. Wreszcie, wznoszc si co-

raz wyej wpada w mistycyzm i w ton proroczy, w nie-

szczciach Polski widzi ofiar za grzechy — za ofiar

widzi i przepowiada odkupienie jako pewne, niechybne,

blizkie. Za ladem poezyi zda najczciej proza i idzie

w tym samym kierunku-, atwo jest odszuka Sowackie-

go w Mochnackim, lub Mochnackiego w Sowackim:
Krasiskiego w Cieszkowskim. Trudniejszy moe do wy-

kazania, ale niewtpliwy jest wpyw poezyi i na same
wypadki; pomidzy Psalmami Przyszoci, a pocztkami
ostatniego ruchu w Warszawie jest zwizek tajemniczy

moe, ale bliski. Z sam poow wieku zamyka si i ten

wietny, nieporównany okres naszej poezyi Sowacki
umiera, Krasiski od ostatnich Psalmów prawie si nie

odzywa, Mickiewicz od dawniejszego czasu nie odzywa
si wcale. Nastaje po nich dla literatury czas do smut-

ny, którego znamieniem, jak caej wspóczesnej histo-

ryi zreszt, jest przecitna mierno. Wysilona niwa
nadzwyczajnym plonem, wydaje plon lejszy. Na szcz-

cie wielcy ludzie nie umieraj, a ich dziea wystar-

czaj dla pokole i wieków; literatura stoi zawsze na
tej wysokoci, na której j Mickiewicz postawi. y-
wotnoci za i siy nie stracia. W drugiej poowie
wieku, w przepaci prawdziwie nieszczcia, i w wa-
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runkach umylnie na to stworzonych, eby ycie umy-
sowe, eby owiat i nauk w Polsce, obnia i tu-

mi, ona przecie okazaa si pen siy. Wydaa no-

we myli i sdy, posuna naprzód nauk, podniosa
i pogbia history, nawet na ycie publiczne (gdzie

ono jest) wpywaa, i dobrze; talentów miaa na swoje

usugi wiele, i znakomitych, i na rónych polach. Miaa
w cigu tego wieku chwile wielkiego i chwile mniej-

szego blasku, ale wziwszy wiek cay, ona przebya
go z zasug i chwa, z wielkim dla narodu poyt-
kiem. Owszem, nigdy od swoich pocztków nie bya
tak wietn.

Jej wyjtkowe dla narodu naszego znaczenie, jej

wielostronno i wietno, ludzie wielkiego talentu

i ludzie genialni, którzy w niej janiej, stanowi trud-

no oczywicie wielk dla kadego, kto ma obj j
w caoci i z niej zda spraw, i moe suy mu za

wymówk, jeeli zadaniu swemu w zupenoci sprosta

nie zdoa.



II.

Pierwsze czynnoci Polski porozbiorowej. Uniwersytet Wile-
ski. Liceum Krzemienieckie. Towarzystwo Przyjació Nauk.

Jego pocztek. Organizacya. Zakres czynnoci. Ksistwo War-
szawskie. Prezydencya Staszica. Prace historyczne. Wielo-

stronno prac. Konkursy. Saboci i zasugi. Ludzie owego
czasu. Ich charakterystyczne cechy.

Kiedy si rozbiór dokona, kiedy Stanisaw August
wywieziony na dwór Petersburski, gra tam rol króla-

rezydenta, kiedy resztki wojska wyszy za granic, zra-

zu moe tylko z myl, eby broni nie zoy, a nie

eby z ni wróci, kiedy Kociuszko, Niemcewicz, Igna-

cy Potocki siedzieli w cytadeli Petersburskiej, a Ko-
taj w Oomunieckiej, có wtedy dziao si w Polsce,

a przedewszystkiem w Warszawie? Kto tam z rozbit-

ków dawnej Polski, w ostatnich wypadkach pozosta,

i co oni robili ?

Przypuszcza si, e skoro pierwsze wstrznienie
i osupienie mino, skoro przytomno wrócia i myl
moga si skupi, pierwszym czynem musiao by ja-

kie milczce i powszechne wypowiedzenie wojny*

przysiga odwetu za rozbiór, przysiga wiernoci i na-

dziei ojczynie. Przypuszczenie takie, logicznie i psy-

chologicznie suszne, rozminoby si jednak znacznie

z rzeczywistym ówczesnym stanem rzeczy. Rzecz dzi-

wna, nigdy usposobienie narodu nie wydaje si spo-

kojniejszem, nigdy bliszem zgody z losem, jak w pier-
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wszych zaraz latach po rozbiorze. O odzyskaniu nie-

podlegoci zdaje si, e nikt nawet nie marzy, tak

ono zdawao si niepodobnem; w wielkim uczynku na-

rodowym owej chwili, w legionach, wida protestacy
przeciw rozbiorowi, ch utrzymania sawy wojskowej

polskiej , ale nie mogo byd wyrachowania powrotu

„z ziemi woskiej do polskiej". Kto le usposobiony,

widzc dziwny spokój tych lat, byby móg wtpi, czy

w braku nadziei zostaa chociaby wierno narodo-

wej myli. Natrafia si tam bowiem na zdania dla nas

dziwne, gdybymy nie wiedzieli, e ci ludzie inaczej

robili jak mówili, moe lepiej nawet robili jak czuli.

„Wszystko ma swój koniec na tym wiecie, ciao zbio-

rowe, naród, musi mie kres ycia, jak ciao fizyczne

czowiek; upady i zniky najwiksze, najpotniejsze

narody i pastwa, ogniska wiata na cay wiat, Rzym
i Grecya; Polsk spotka los podobny". A kiedy takie

rzeczy wychodz z ust i z pióra ludzi najzacniejszych,

najlepszych Polaków, inni, lejsi lub pytsi, umieli na-

wet rozrywa si w tej wieej aobie. Nie eby w nich

uczucia ludzkiego i polskiego nie byo, ale raczej dla-

tego, e czowiek jest czowiekiem, a jego wadza czu-

cia i cierpienia ograniczon. Rzecz dziwna, Warszawa,

serce Polski, Warszawa tak wieo po Kociuszce i po

wziciu Pragi, Warszawa si bawia. Sam ten wzór ry-

cerza, który póniej „Bogu samemu odda honor Pol-

ski sobie powierzony", ksi Józef, otoczony poch
modzie polsk i poch emigracy francusk, oto-

czony kobietami, ubiegajcemi si o jedno jego spoj-

rzenie, dawa i^od Blach przykad wesoego uywania
ycia, ale nie przykad patryotycznego skupienia i god-

nej powanej postawy. Z zagranicy, od wojska, docho-

dzi jedyny gos, mówicy o wyswobodzeniu ojczyzny.

W roku 1800 wysza maa ksieczka, pod tytu-

em: 0^1/ Pola'p mog si uybi na niepodlego^^ Auto

rem by jeden z najtszych i najzasueszych na-

szych generaów, przyszy bohater z pod Hohenlinden,.
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Kniaziewicz. Jest on, naturalnie, pod wpywem i wra-

eniem idei i faktów swego czasu. Myli, e jeeli Fran-

cya moga oprze si koalicyi, jeeli dawniej moga
si wyswobodzi Szwaj carya i Hollandya, to mogaby
tak samo i Polska. Przeszkadza jej w tem charakter,

wrodzone wady, a przed innemi dwie: niejednoc i le-

nistwo. Pomódz, mogoby przezwycienie tyci wad,

i wolno. Widzi on wprawdzie, i nie przeczy, e rewolu-

C3^a francuska, która o wolnoci tyle mówia, w pra-

ktyce gwacia wolno wszdzie i na kadym kroku;

ale w tem Polska naladowa jej nie potrzebuje, a wol-

noci mogaby miliony ludu pobudzi do wcjny. Twier-

dzi dalej, ze stanowiska ju cile wojskowego, z obli-

czenia si wojennych trzech rozbiorowych mocarstw,

e kampania taka mogaby skoczy si szczliwie,

bo zbrojny lud liczebnie przewaaby te armie, a woj-

na partyzancka w Polsce wanie doskonale da si pro-

wadzi, z powodu zych dróg i wielu lasów. Tylko nie

naley nigdy walczy wielkiemi siami, bo wtedy prze-

grana pewna. Mae oddziay, niepokojce i szarpice
nieprzyjaciela bez ustanku, przecinajc mu dowóz y-
wnoci, to jest wanie sposób wojowania.

Ciekawy jest ten plan; tak zapewne myla nie-

jeden w Legionach, i po nich. Niejedno dowiadcze-
nie okazao od tego czasu, e genera si udzi. Czy
on byby mówi tak samo po kampanii roku 1812?

Rzecz wtpliwa. Ale w czasach emigracyjnych, bro-

szurka jego suya za argument i poparcie tym, któ-

rzy chcieli wywoywa i organizowa partyzantki. To-

wrzystico Demokratyczne przedrukowao j jeszcze w ro-

ku 1843.

W Polsce samej, mówi si skromnie i mao; nie

mówi si prawie nic; ale robi si co mona, i niemao
i dobrze. Po mierci Cesarza Pawa, wstpi na tron

rosyjski Aleksander I; i zaraz zaczy si dwie czyn-

noci wielkiego dla owiaty, wielkiego dla narodu zna-

czenia, i bogosawionych skutków. Reorganizacya,
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podniesienie Uniwersytetu Wileskiego i zaoenie Li-

ceum Woyskiego w Krzemiecu. Myl, inicyatywa,

bya Adama Czartoryskiego; wykonanie, organizacya,

praca (zwaszcza w Krzemiecu), bya Tadeusza Cza-

ckiego. Ale dobrej woli, dobrego uczucia Cesarza, nie

moemy w tym razie i nie powinnimy przelepiac lub

zapomina.
Gzem si sta dla nas Uniwersytet Wileski, czem

si sta dla literatury polskiej, która w nim, przez je-

go wpyw, stana po raz pierwszy na równi z wiel-

kiemi poezyami tego wiata, tómaczyd ani przypomi-

na nie trzeba. Krzemieniec nie wychowa ludzi ge-

nialnych, nie odrodzi i nie podwyszy literatury, ale

wychowa pokolenie ludzi owieconych, rozumnych,

charakterem i patryotyzmem szanownych i pewnych;
zabezpieczy, utwierdzi, i polsko, i owitiL na pó
wieku przynajmniej, w wielkiej czci dawnej Rzpltej,

a porednio w caej.

Ale Krzemieniec i Wilno, s obok legionów naj-

waniejszymi wypadkami polskiej historyi w poczt-

kach XIX wieku i najsilniejszemi ogniskami polskiej

owiaty; na polsk literatur wszake dziaaj tylko

porednio. Ona nie jest ich gównem, tern mniej ich

jedynem zadaniem, ani ich jedynym skutkiem. Histo-

rya owiaty polskiej w XIX wieku, musiaaby wzi
Wilno i Krzemieniec za swój punkt w^yjcia, za pod-

staw dalszego pasma swoich dziejów. Historya litera-

tury winna tylko zaznaczy, e one byy; w póniej-

szym czasie, przy sposobnoci, zapisa ich wpyw
i skutki; ale musi pyta czy byo w ówczesnej Polsce,

i gdzie, jakie ognisko gówne literatury, jako takiej?

Byo takie. Byo niem Toivarzystwo Przyjació Nauh.

Pozostali w Warszawie starsi, niedobitki Stanisa-

wowskiej epoki, uczeni i pisarze, wspótowarzysze nie

gdy czwartkowych obiadów i aktorowie odrodzenia

nauk, pozostali z pracami swemi na pó ukoczonemi,

z mylami gwatownie przerwanemi rozbiorem, pierwsi
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ocucili si z odrtwienia, przyszli do przytomnoci i za-

czli rozglda si w pooeniu. Wtedy pomidzy nimi

zjawio si naprzód pytanie: co z dawnej Polski jeszcze

zostao? Politycznie nic; tak dalece nic, e o bycie po-

litycznym nawet myle nie mona. Ale zosta jzyk,
symbol i wze narodowej jednoci, literatura tej jed-

noci pomnik i pamitka, owiata wreszcie, rodek jej

utrzymania, rodek zdobycia sobie i wzgldnej pomyl-
noci i poszanowania u ludzi. Zaczli wic przemyli-

wac, potem naradza si wspólnie nad tem, coby zro-

bi mogli dla zabezpieczenia jzyka, utrzymania lite-

ratury, rozkrzewienia owiaty. Zrazu byy to schadzki

i narady prywatne, poufne; stopniowo zaczy si roz-

szerza, myl znajdowaa coraz wicej zwolenników,

sciadzki przemieniay si w zebrania, narady w posie-

dzenia, a wreszcie dnia 16 listopada 1800 r,, w domu
Stanisawa Sotyka (póniejszego senatora kasztelana

Królestwa Polskiego), pod jego przewodnicwem i z je-

go natchnienia, zrodzia si myl, e chcc dziaa sku-

tecznie dla bezpieczestwa jzyka i literatury, trzeba

usiowania i prace poczy, zorganizowa, uj w sy-

stem i obwarowa karnoci, sowem, zawiza si w To-

warzystwo. Na tym dniu wic zrodzio si Towarzystwo

Prsiijaciól Nnuh, którego trzydziestoletnie ycie i dzia-

anie nie musiao by zupenie marnem' i prónem,
które owszem musiao by istotnem ogniskiem ruchu
umysowego i naokoo siebie wpyw niemay wywie-
ra, kiedy nadao swoje nazwisko epoce, kiedy mówi-
my i zawsze mówi bdziemy: Literatura Towarzy-
stwa Przyjació Nauk, smak Towarzystwa Przyjació

Nauk, pojcia, prace Towarzystwa Przyjació Nauk,
Ukonstytuowao si ono bardzo skromnie i poci-

chu, prawie w tajemnicy, tygodniem póniej 28 listo-

pada, na posiedzeniu prywatnem w pijarskiej klasztor-

nej bibliotece, Z trzynastu osób na tem pierwszera po-

siedzeniu obecnych, znaczniejsi byli: Tadeusz Czacki,

Albertrandi, Matuszewicz, Stanisaw Potocki, Franci-
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szek Dmochowski; i ci uradzili naprzód zawezwa do

Towarzystwa wszystkie znakomitoci literackie lub nau-

kowe ostatniej epoki. A wic naprzód ksicia poe-

tów, dawnego biskupa warmiskiego, dzi arcybiskupa

gnienieskiego; Trembeckiego, który jeszcze nie by
napisa Zofiówki; tkliwego i czuego Karpiskiego; gad-
kiego i wybornego tómacza Wenery w Knidos Józofa

Szymanowskiego; dalej sdziwego mecenasa, a przy

okazyi i pisarza ksicia generaa ziem podolskich; Sta-

szica; dawnego redaktora Gazety Narodowej i Obcej

(jednego który w kraju pozosta) Mostowskiego; Pira-

mowicza, jednego z najgorliwszych czonków w komi-

syi edukacyjnej w wydziale ksig elementarnych, au-

tora dziea o wymowie; Ignacego Potockiego, którego

imi wizao t now skromn czynno z ostatni

wielk czynnoci konstytucyjn, W tych wezwaniach

i wyborach, w tym pierwszym swoim kroku, ju dbao
Towarzystwo Przyjació Nauk o to, eby mie w swo-

jem gronie reprezentantów wszystkich gazi nauk i pi-

miennictwa, i wszystkich czci Polski. I tak, Kop-

czyski i Linde reprezentuj znajomo i badania j-
zyka; Czacki i Maksymilian Ossoliski badania history-

czne na dwóch rónych polach i dwie róne czci
kraju; mody niadecki z Krakowa i stary Poczobut

z Wilna, maj prowadzi prace, nalece do umiejtno-

ci cisych (astronomi). Jeden Litwin, ks. Pilchow-

ski, wezwany jest do Towarzystwa, bo kiedy jeszcze

za Wielkiego Sejmu napisa ksieczk O poddanych

w Polsce-^ drugi Litwin, mody Aleksander Sapieha, bo

si zaleci tem, e w swoich podróach uwaa poud-

niow Sowiaszczyzu i napisa o niej ksieczk; so-

wem, ta cao wiedzy, i cao Polski, która stanowi

do koca pikny charakter prac Towarzystwa i jego

skadu, ta ju widoczna jest w samym jego zarodzie,

przynajmniej jako dno.
Wypadao wybra Zarzd Towarzystwa i uoy

dla niego ustawy. Pierwszym prezesem by Albertrandi,
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pierwszym sekretarzem Franciszek Dmochowski. Usta-

wa dzielia Towarzystwo na dwa wydziay, Umiejtno-
ci (cisyci) i Nauk. Od ustalenia Towarzystwa w ro-

ku 1808 byo ich cztery: Matematyczno-Fizyczny, Hi-

storyczny, Literacki, Sztuk piknych, z których kady
mia osobnego przewodniczcego i osobne posiedzenia;

dwa razy w roku za odbyway si posiedzenia publi

czne caego Towarzystwa, a cho czasem zebranie tych

posiedze opónia si o dni kilka, jednak najczciej

tak si skadao, e jedno z nich odbywao si w ro-

cznic zaoenia 23 listopada, drugie, w inn rocznic,

nigdy wyranie nie nazwan 3-go Maja. Czonkowie
dzielili si na czynnych, których byo szedziesiciu,

przybranych, w liczbie czterdziestu, którymi po naj-

wikszej czci bywali Polacy z pod innego panowa-

nia; korespondentów, gównie uczonych zagranicznych;

i wreszcie czonków honorowych, bd ludzi, których

imi byo honorem dla Towarzystwa, bd osób urzdo-

wych, których imiona byy protekcy przed rzdem,
W tych ostatnich dwóch kategoryach spotyka si

wszystkie wielkie imiona Europy, poczwszy od Jowi-

sza Gothego. Jest tam mody ekonomista Say, i stary

fizyk Gay-Lussac, starzejcy si geolog Cuvier, i jego

nastpca Humboldt, jest Arago i Biot, Chateaubriand

i Sismondi, Rosyanin Dzierawin, angielski poeta Camp-
bell, i prezydent Stanów Zjednoczonych Jefferson, rze-

biarz Thorwaldsen i stara relikwia Stanisawowskiego

dworu Bacciarelli, i woski lingwista Mezzofanti, a nie

byy to, w czci przynajmniej, czcze tytuy, i kores-

pondenci nie korespondujcy nigdy. Owszem, ze spra-

wozda pokazuje si wyranie, e zwizek pomidzy
tem Towarzystwem a innemi Towarzystwami uczo-

nych w Europie by prawdziwy i cigy, e zapytania

i odpowiedzi wzajemne w rónych przedmiotach nau-

kowych byy rzecz zwyczajn, i doznaje si pewnej

satysfakcyi mioci wasnej, kiedy si widzi e Staszic

lub Niemcewicz owiadcza, e „na zapytanie wydziau
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umiejtnoci, w tym a w tym przedmiocie, nasz kores-

pondent Aleksander Humboldt da mu tak lub tak
odpowied, albo, e Obserwatoryum londyskie zga-

szao si w tej lub owej kwestyi astronomicznej, a sza-

nowny kolega Sniadecki odpowiedzia mu to i to".

Oprócz prezesa i sekretarza, skada si zarzd To-

warzystwa z kasyera, szeciu administratorów i inspe-

ktora biblioteki. Dochody jego (z rocznych wkadek)
byy zawsze mae; nieraz na posiedzeniu publicznem

skary si prezes, e Towarzystwo nie moe wykona
tej lub owej roboty, wyda dziea, lub tym podobnie,

bo niema funduszów. Za to zbiory i biblioteka jego

rosy dziwnie szybko z darów i zapisów, i do koca
ró nie przestaway. Najznakomitszym zapisem dla

biblioteki by zapis Aleksandra Sapiehy, który testa-

mentem zostawi jej roczny dochód 5 tysicy zotych

na lat pidziesit; najhojniejszym darem dla Towa-

rzystwa i zarazem jedynym jego majtkiem, by dom
nabyty i darowany przez Staszica.

Ustawa przepis3'waa wyranie, e wszystkie kwe-

stye i cele religijne i polityczne s zupenie i bez wy-

jtku wykluczone. Mimo to jednak potwierdzenie To-

warzystwa przez rzd pruski wydao si bardzo wt-
pliwera, i samo Towarzystwo nie odrazu odwayo si

o nie prosi. A do roku 1802 istniao tylko jako To-

warzystwo prywatne, nieledwie poktne, i oczywicie

niepewne swego istnienia; w tym roku dopiero, korzy-

stajc z bytnoci króla pruskiego w Warszawie, nie-

miao podao o potwierdzenie; a gdy to nadeszo i to

w wyrazach wcale uprzejmych, rado bya wielka,

a jeszcze wiksze zdziwienie. Odtd ju Towarzystwo

zaczo dziaa mielej, i w tej samej chwili kiedy

garstka onierzy we Woszech suya Polsce, ratujc

jej saw wojskow, garstka spokojnych uczonych

w Warszawie, ja si suy jej piórem, i ratowa jej

ducha, ratujc jej jzyk, nauk i literatur. Jedni i dru-
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dzy byli onierzami rónej broni i rónych puków,
ale tej samej armii i tej samej sprawy.

Dziaa zaczo Towarzystwo odrazu na wielkie

rozmiary; zdaje si jak eby z kadym rokiem zakres

dziaania rozszerza si pod jego rk. Na pierwszem

posiedzeniu zadaje ono swoim czonkom pytania kon-

kursowe z dziedziny Historyi Polskiej, Historyi Sztuki,

Literatury, Astronomii i Matematyki i Nauk przyrod-

niczvch; rokiem póniej ju wychodzi znacznie ze sfe-

ry naukowej teoryi, ju szuka ywego bezporedniego

zwizku z yciem, i przynosi najrozmaitsze ju goto-

we owoce swojej pracy. Wydao ono przez ten czas

NoiJc ohjicsajoic dla ludu Piramowicza, Aleksandra Sa

piehy Porównanie miar i wag, niadeckiego Rozpraio

o Astronomii, nieco póniej o najlepszym i najtaszym
sposobie stawiania wygodnych i zdrowych zabudowa
wiejskich. Oprócz tego zleca Lindemu uoenie saw-
nego Sownika, krzta si okoo Historyi, szuka ktoby

móg by kontynuatorem Naruszewicza, i wywiera sil-

ny nacisk na jego ucznia i przyjaciela Czackiego, za-

nim zrodzia si myl dopenienia dziea Naruszewicza

wspóln podzielon prac. Ciekawa jest ta ksika dla

ludu, obok Astronomii, i te sposoby budowania chat

wiejskich obok Historyi i Estetyki; i to wanie w sa-

mych pocztkach charakteryzuje przysze dziaanie

Towarzystwa. Tak bdzie do koca; wszystko co moe
by potrzebne i poyteczne, a co w innem pooeniu
byoby zrobione staraniem rzdu, lub innych Towa-
rzystw: rolniczych, przemysowych, lekarskich i t. d.,

to bierze na siebie to jedno, bo jedno jest, jedno robi
moe i robi za wszystkich. W jednej i tej samej chwili

udziela spostrzee astronomicznych Obserwatoryom
zagranicznym i prowadzi czynn korespondencj z gar-

barzami, tkaczami lub sukiennikami po maych powia-

towych miasteczkach, objaniajc im najnowsze spo-

soby wyprawiania skór lub farbowania weny; ono zbie-

ra nietylko dokumenta historyczne, ale i daty staty-
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styczne; ono dochodzi przyczyn zarazy na bydo i oga-
sza rodki zaradcze; w jego Rocznikaci liodowanie

pszczó mieci si obok Filozofii, a greckie Muzy z fran-

cuska przebrane obok Podozmianu, Wiadomoci han-

dlowych, i obok tej choroby wosów, któr zoliwa
medycyna nazywa przywilejem ziem polskich. W jego

zagadnieniach, obok natury i zakresu wadzy hetma-
skiej lub historyi wychowania w Polsce, stoj kwe-

stye rolnicze i przemysowe, a w jego pracach obok
kontynuacyi Naruszewicza, obok sowników i grama-

tyk, obok pierwszych prac okoo Historyi Prawa i Hi

storyi. Literatury , znajduj si badania- geologiczne

i etnograficzne, sprawozdanie o stanie up solnych i ko-

pal elaza i sposoby jakby je podnie mona; próby

czy owad czerwiec nie zastpiby amerykaskiej ko-

szenili i klasycznej Tyryjskiej purpury; staroytnoci
egipskie ssiaduj z pierwszemi wiadomociami o ma-

szynie parowej; sowem, wszystko co obejmuje teore-

tyczna wiedza, i wszystko czego wymaga praktyczny

poytek kraju, w jakimbd kierunku—moralnym, nau-

kowym, ekonomicznym, handlowym, przemyli, w^ym,

o wszystkiem tem ci ludzie myl, wszystko badaj,

wszystkiego si dowiaduj i wszystko krajowi do wia-

domoci podaj. Jest to czynno tak sumienna, tak

gorliwa i tak wielostronna, e zbudowa si musi ka-
dy, kto jej si bliej zechce przypatrze, i nie bdzie

si dziwi, e Tow^arzystwo wkrótce doszo do tak zna-

cznej powagi i wpywu, e skupio w sobie ruch umy
sowy i ycie naukowe kraju, e chcc w tym czasie

szuka w Polsce czy Literatury czy Historyi, czy umie-

jtnoci cisych, czy nauk klasycznych, czy nauk po-

litycznych i spoecznych, szuka ich trzeba w Towa-
rzystwie Przyjació Nauk; to jest ta soczewka, która

wszystkie promienie polskiego wiata w owym czasie

w sobie skupia i z siebie napowrót na wszystkie stron}

rozstrzela.

Bitwa pod Jena i ustanowienie Ksistwa Warszaw-
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skiego zmieniy losy jak caej Polski tak i Towarzy-
stwa. Naprzód zwtpienie, naturalne po rozbioraci, mu-
siao ustpi; powtóre, oswobodzone z pod kontroli rz-

du pruskiego Towarzystwo miao rozwizane i rce i

usta, mogo robie i mówi co ciciao. Oprócz tego, uro-

czyste zatwierdzenie przez Ksicia Warszawskiego i na-

dany mu tytu Towarzystwa królewskiego, otaczay go

now powag, bo król Saski by monarch nietylko

wasnym, ale bardzo przez ca Polsk szanowanym
i lubionym. Wreszcie mier Albertrandego, która za-

sza prawie równoczenie z tem zatwierdzeniem (które

Towarzystwo nazywao swojem ustaleniem) i wybór
Staszica na prezesa, wpyny szczliwie na jego roz-

wój i prace. Nie eby Albertrandi by je w czemkol-

wielv tamowa, bynajmniej; ale e elazna energia i po-

tna inteligencya Staszica natchny je nowym y-
ciem. Mona powiedzie, e czas jego prezydencyi by
wietn epok Towarzystwa.

Sprawozdania Staszica, suche i nie ozdobne, bez

najmniejszego kwiatu retoryki, s bardzo ciekawe i cha-

rakterystyczne dla tego umysu. Nie wdajc si w ad-
ne wstpy i uwagi, przechodzi on przedmiot za przed-

miotem i mówi: wiele w którym z nich Towarzystwo
zrobio, a robic sum, atwo si przekona, e zrobio
bardzo wiele. Wiadomo jak wag przywizywa Sta-

szic do nauk przyrodniczych; zdaje si te jak eby
odtd uprawiane one byy najczynniej. W Rocznikach
i sprawozdaniach zajmuj rozprawy chemiczne, fizy-

czne, botaniczne, mineralogiczne, astronomiczne wi-
cej miejsca ni poprzednio, a wielka praca geologiczna

samego prezesa, O Ziemiorochtme Gór, rónymi ust-
pami o Krpaku, o Kolbaku i Koowej i t. d., ukazuje
si w Rocznikach. Nie idzie zatem, eby Towarzystwo
byo si zaniedbywao w innych kierunkach. Sownik
Lindego ukoczony, zaczyna wychodzi pod jego opie-

k. Zamierzony pienioksig, o którym marzy Woro-
nicz i który przygotowywa si pomau, przemieni si
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W CO innego, ale wyszed jako piewy Historyczne Niem-
cewicza, który si nad wykonaniem nie lubi dugo na-

myla, ale w lot pomysy chwyta i urzeczywistnia.

Wielka bya z tego powodu rado i wielkie nadzieje

w Towarzystwie; o staranne wykonanie rycin do pier-

wszego wydania, o dorobienie muzyki starano si gor-

liwie; pomaga kto móg, nawet kobiety, a Staszic cie-

szy si na publicznem posiedzeniu, e kiedy odtd
wszystkie matki bd mogy nad koysk dzieci pie-

wa o cnotach i sawie dawnych Polaków, zaszczepi

si silnie duch rycerski i polski w tych niemowltach,

a raio pomyle, e stanie si to za staraniem i za-

sug Towarzystwa. Wogóle zajmowano si wiele poe-

zy; Stanisaw Potocki jej stron teoretyczn, kryty-

k; inni—stworzeniem narodowej poezyi; Komian za-

p uiedzia uroczycie Ziemiastwo, Wyk wydawa
tragedye z historyi polskiej; Osniski piowa i gadzi
swoje tómaczenia klasycznych tragedyj francuskich,

i na wycigi z Komianem opiewa Odami zwycistwa
Napoleona. Starano si na gwat o narodow poezy,
pracowano nad ni zapalczywie; ale ze wszystkich

prób i usiowa Towarzystwa, te najmniej przyniosy

skutku.

W Historyi, oprócz wielu monografij, oprócz ba-

da o pocztkach Sowiaszczyzny Surowieckiego, Cho-

dakowskiego, Jana Potockiego, którego dziea cho
po francusku pisane. Towarzystwo uwaao za swoje,

oprócz rozpocztych prac Bandtkiego w Historyi, dru-

giego Bandtkiego w Historyi prawa, powzio Towarzy-

stwo wielkie postanowienie. Chodzio ni mniej ni wi-
cej tylko o cao Historyi polskiej, o dopenienie dzie-

a Naruszewicza. Projekt ten przebywa róne zmiany,

a wreszcie stano na tera, e Historya, podzielona na

epoki i panowania, rozebra si miaa pomidzy ró-

nych czonków Towarzystwa, i ten sposób zoy si
miaa podana, klasyczna monumentalna cao. Dzieje

pierwszych Jagiellonów mia pisa ksi Adam Czar-
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toryski, Zygmunta Starego J. M. Ossoliski, Zygmunta
Augusta ksi genera ziem podolskich, Henryka i Ste-

fana Jan Feliks Tarnowski, Zygmunta III Niemcewicz,

Wadysawa Kwiatkowski, Jana Kazimierza ks. Kra-

jewski, Michaa i Jana III Stanisaw Potocki, Sasów
i Stanisawa Augusta ks. Pramowski biskup pocki,

czasy porozbiorowe Kalasanty Szaniawski. Czy dzieo

to, wspólne tylu autorów byoby mogo stad si t mo-

numentaln caoci, o której Towarzystwo marzyo?
Trudno przypuci, bo jakkolwiek pojmowanie historyi

u nich wszystkich byo bardzo zblione, jeeli nie

jednakowe, to rónice zdolnoci i pracy byy takie,

e powsta byaby musiaa dysharmonia raca; jedno

panowanie byoby napisane z t niesychan gruntow-

noci. z tym skrupulatnym badawczym krytycyzmem
Ossoliskiego, który przez zbyteczn gruntownod ad-
nego z dzie swoich waciwie nie napisa, ale je tylko

przygotowa, drugie tak pobienie i lekko jak Zygmunt
III Niemcewicza. Mimo to jednak, niewtpliwie praca

historyczna byaby si o wiele posuna naprzód, wszy-

scy ci ludzie byli rozpoznali i opanowali mnóstwo ma-

teryau, niektórzy byliby z tego materyau uoyli dzie-

a godne by dalszym cigiem Naruszewicza. Wiado-

mo, e zamiar ten nie doszed. Pomimo cigych upo-

mnie prezesów o popiech i prac, widziao Towa-
rzystwo trzy tylko panowania opisane; Niemcewicz,

Kwiatkowski i ks. Krajewski dotrzymali sowa, i z ca-

ej tej zamierzonej caoci historycznej istnieje tylko

panowanie Zygmunta III, Wadysawa i Jana Kazi-

mierza ").

Nie mona si nawet dziwie, e wszyscy ci ludzie,

zajci gównie sprawami publicznemi, w Radzie Stanu

*) Niech si wnukowi godzi zapisa, e duo póniej, ju
jio zamkniciu Towarzystwa, dotrzyma swego zobowizania

i kasztelan Tarnowski, skoczy swego Henryka i Stefana, ale

zaledwo ukoczony rkopis, zgin bez ladu jeszcze za y-
cia autora.

Si. Tarnowski. „Literatura." T. IV. 3
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Ks. Warszawskiego, w Senacie Królestwa i t. d., poj-

mujcy przytem powanie zadanie historyka i zabie-

rajcy si do dziea sumiennie, nie mieli czasu przygo-

towa tego, co przyrzekli; raczej dziwi si mona
Niemcewiczowi, e tak prdko by gotów ze swoj ro-

bot-, ci, co chcieli zrobi swoj lepiej, potrzebowali

wicej czasu i mozou. Co dziwniejsze i trudniejsze do

uniewinnienia, to, e coroczne i rónorodne pytania

konkursowe Towarzystwa zostaway czsto bez odpo-

wiedzi. Daremnie prezes ogasza, wzywa i upomina,

daremnie powtarzano przez lat kilka te same pytania,

nikt nie odpowiada, a przynajmniej rzadko kto odpo-

wiedzia. Obojtno dziwnie odbijajca od gorliwej

czynnoci Towarzystwa, zwaszcza, e pytania te by-

way i wane, i ciekawe, i poyteczne.

Naprzykad:

1. „Jakie byo wychowanie publiczne w Polsce

i jaki wpyw odmiany tego wychowania miay na cha-

rakter i obyczaje mieszkaców, na powodzenia lub nie-

szczcia krajowe?

2. „Jakiby by najprostszy i najtaszy sposób po-

czenia nieprzerwanego rzek od Elby do Dniepru?

3. „Medal zoty dla tego, kto poda najlepszy plan

urzdzenia Instytutu Guchoniemych i nauczania t3^ch-

e? (Medal ten dosta ks. Falkowski).

4. „Medal zoty dla tego, kto zaprowadzi sposób

wyrabia skór podug wynalazku p. Sógnin.

5. „Medal zoty dla tego, kto napisze najlepszy

poemat epicki z dziejów Polski". Ten, gdyby Towa-

rzystwo byo doyo i dotrwao w swoich estetycznych

zasadach, byby wzi Komian za „Stefana Czarnie-

go", o którym ju wtedy moe myle zacz.
Po zwycistwie romantyków nad klasykami, du-

go jeszcze po niem, lekcewaylimy Towarzystwo Przy-

jació Nauk, mcilimy si na nim za jego poetów przy-

cikich, za jego estetyków ze szkoy Laharpa. Spra-

wiedliwiej jest, a nawet daleko przyjemniej przekona
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si i uzna, e ten czas, jaowy pod pewnym wzgl-
dem, by bardzo podnym pod innymi, bo tym sposo-

bem docliodzi si do wniosliu, e naród nie zalega pola,

jak w pierwszej poowie XVIII wieku, e czu potrzeb
owiaty i umia si owieca, e bya w nim czynno
i ycie; na tej drodze dochodzi si do wyszego wyo-

braenia o sobie.

Chcie mówi, e w Towarzystwie Przyjació Nauk
nie byo nic cikiego, nic pedantycznego, e wszystko

zasuguje na bezwzgldne uwielbienie, lub e ono przy

caej swojej pracy postawio nauk i owiat u nas na

takim stopniu, jak ona staa we Francyi, w Niemczech
lub w Anglii, byoby przesad. Najuczesi z czonków
Towarzystwa nie dochodz miary wielkich uczonych

zagranicznych, niema pomidz}^ nimi ani Schleglów,

ani Humboldtów, ani Saya, ani Riccardo, ani Fichte-

go, ani Schellinga, ani Hegla, ani Guizota, ani Ville-

maina, ani Sismondego; uczono ich nie jest europej-

sk, nie podnosi owiaty i nauki w wiecie, ale pod-

nosi j tylko w Polsce, jest wycznie polsk. Nie mo-
na si temu dziwi, niema nawet co o tern mówi, trzeba

pogodzi si z faktem, e od pocztku naszego istnie-

nia, a do dnia dzisiejszego nie stalimy nigdy na czele

europejskiej cywilizacyi, a po utracie bytu polityczne-

go mniej ni kiedykolwiek. Nie powinnimy nawet

bra tego do serca i wyrzuca sobie, bo lue nasza wi-

na, e gówny prd historyi dotd przez nasz kraj nie

pyn; ani my, ani nikt inny nie zdoaby go gwa-
tem zwróci w to koryto. Zatem, kada epoka naszych

dziejów moe by spokojn w sumieniu i powiedzie,

e zrobia swoje, jeeli nie troszczc si o przodowa-

nie cywilizacyi europejskiej, umiaa utrzyma i pod-

nie cywilizacy wewntrzn w Polsce. Wiek, na któ-

ry patrzymy z tak chlub i z tak zazdroci, do któ-

rego zwracamy si zawsze z tsknot jak do najpik-

niejszej chwilli naszego ycia, wiek XVI, nie zrobi

nic wicej, a przecie któby mia o nim powiedzie,
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e zrobi za mao? Epol<:a Stanisawa Augusta talce
nie zrobia wicej, ale zrobia, co bya powinna; a tak
samo i epot:a Towarzystwa Przyjació Nauk. Nie wy-
daa gwiazd pierwszego rzdu, przywiecajcyci cae-
mu wiatu, ale wydaa takie, któro w Polsce wieciy
jasno i owiecay j dobrze. Towarzystwo zaoyo
pierwsze i niewzruszone podstawy znajomoci prawa
polskiego i jego historyi; ono pierwsze przedsiwzio
badauia nad jzykiem i dokonao dziea tak, e niko-

mu dugo nie przychodzio do gowy, iby je trzeba

poprawia lub zastpi nowem; ono postawio pierwsze

kroki w iistoryi literatury polskiej; w krytyce litera-

ckiej, pomimo wszystkiego postpio znacznie, stwo-

rzyo j prawie i utorowao drog przed wasnymi nie-

przyjaciómi, dao im w rk bro znacznie wydosko-

nalon. Jemumy winni pierwsze i bodaj czy nie naj-

skuteczniejsze badania sowiaskich pocztków Polski,

jemu prace przygotowawcze do znajomoci wasnego
kraju pod wzgldem geograficznym, geologicznym, kli-

matycznym, handlowym, statystycznym. Ono pierwsze

wreszcie uprawia, nie na wielk skal moe, ale pier-

wszy raz od trzech wieków w sposób rozumny i godny
przedmiotu, greck nauk nauk, filozofi (Szaniawski,

niadecki, Gouchowski). A kiedy tak pracuje na polu

nauk i pamita o umysowych potrzebach narodu, i kie-

dy za te jego prace naley mu si uszanowanie i wdzi-
czno, to niemniej naley mu si za to, e mylao
o garbarniach i hutach elaznych, o soli i cynku, o po-
dozmianie i chorobach byda, o wiejskich chatach,

o szkoach dla guchoniemych, o kasach oszczdnoci
o obyczajach i owiacie ludu, o zdrowiu, wygodzie, do-

statku ludnoci we wszystkich jej warstwach: e nauki

i owiaty nie zamykao w najwyszych sferach abstra-

kcyjnej mdroci, nie monopolizowao jej na korzy
niektórych uprzywilejowana eh mdrców, ale wznoszc

j jak mogo najwyej w nauce, -zniao zarazem do

ziemi, czyo ze wszystkimi stosunkami ycia, ka-
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zao w praktyce suy na poytek powszechny i wie-

loraki narodu.

Jest to zwyk ceci i zwyk iistory uczonyci
Towarzystw i Akademij, e z wiedz i zamiarem, lub

tylko naturaln kolej rzeczy, z postpem czasu zamy-
kaj si coraz szczelniej w sferach najwyszej mdro-
ci i nauki, w obrbie uczonych i mdrców, na tych
wysokociach obwarowuj si, i ani niszemu wiatu
nie pozwalaj do siebie przystpu, ani te same do nie-

go nie zstpuj. A w naturze ich bywa jeszcze i to,

e dochodz do susznego niezawodnie, ale wielkiego

przekonania o swojej wartoci, do przesadzonego nie-

kiedy uczucia swojej powagi i godnoci, a poziomy
wiat, nie mogc zaprzeczy ich naukowej wyszoci
i zasugi, mci si za nie, jak moe, przedrwiwujc owo
przewiadczenie o sobie i ow powag, oskara o wy-
czno, o pedantyzm, o wzajemne dla siebie uwiel-

bienie, wreszcie o pewien zastój, pewn jak gdyb}- za-

tcho, która si wyradza w tych wodach zwykle
stojcych, rzadko kiedy nowym strumieniem odywio-
nych. Powiedzie, e Towarzystwo Przyjació JS^auk

nie miao zgoa tej ostatniej wasnoci czy saboci,
tego nie mona. Czuo ono swoj powag i nosio j
bardzo wysoko. W powanem zachowaniu si i posta-

wie naprzykad Stanisawa Potockiego, albo Komia-
na, albo Osiskiego, wida ton cokolwiek wyniosy,
sztywny, lekko pogardliwy, który tak niecierpliwi

modszych, prostych miertelnych, nie bdcych oby-

watelami tego umysowego Olimpu.

Ale jeeli lady tej zwykej saboci Towarzystw
uczonych daj si dostrzega i w naszem, to ich wady
wikszej i szkodliwszej, owego oddzielenia si od wia-
ta i ycia i zamknicia w sobie niema w niem wcale,

owszem jest cigy i ywy rzeczywisty zwizek po-

midzy narodem a Towarzystwem, które si podjo
kierownictwa je<';o owiaty. Niema tego stosunku y-
cia, niema tej potrzeby narodu, o którejby Towarzy-
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stwo nie byo mylao, w których nie byoby si sta-

rao przyj z pomoc, i to jest jego waciw ceci^
jego wielk zasug i tajemnic jego prawdziwej i nie-

pospolitej ywotnoci. Wszystko co robi, wszystko co

przedsibierze, wszystko to poczyna ono w jednej i tej

samej myli, która wie i spaja w cao wszystkie

jego dziaania, w myli suenia krajowi, przyniesienia

mu praktycznego, jak by moe najprdszego poytku.
Ten wysoki zmys organizacyjny i praktyczny, który

si wyrobi u nas w lataci pomidzy pierwszym a dru-

gim rozbiorem, który odznacza prace Wielkiego Sej-

mu i wspóczesn literatur, ten sam zmys organiza-

cyjny, zmys adu, rzdnoci, cigoci i wszechstronno-

ci pracy, panowa w Ksistwie Warszawskiem i w Kró-

lestwie Kongresowem, wyda ogromne wysilenia pier-

wszego i wyborn administracy, wyborne sdowni-
ctwo, doskonay stan wychowania, i najlepszy podów-
czas w Europie stan skarbu drugiego. Ten sani zmys,
ten sam duch oywia i Towarzystwo Przyjació Nauk
we wszystkich jego dziaaniach, nawet w tych, któ-

rym ducha patryotycznego i obywatelskiego zbyt du-
go zwyklimy byli zaprzecza. Mao rzeczy, któreby-

my tak byli okrzyczeli, którymbymy tak byli odmó-
wili ducha, uczucia, wyszego popdu, jak poezya tego

czasu. Co do zdolnoci poetycznych zapewne susznie,

nie co do uczucia i dnoci. A có to jest ta ch,
eby, bd co bd, doj do narodowej poezyi, te dra-

maty z historyi polskiej, te piewy historyczne, te na-

grody wyznaczane za najlepszy poemat bohaterski?

Có jest innego samo to „Ziemiastwo'" Komiana, któ-

rego gówn myl, dnoci i celem jest zniesienie

poddastwa i uwaszczenie wocian. O wykonaniu

mona sdzi co si podoba, tendencyi nie widzie i nie

uzna—niepodobna. Owszem, tam nawet, gdzie ówcze-

sna poezya wydaje nam si najbardziej jaow i su-

ch, gdzie wasnej myli i wasnego uczucia ju zgoa
by nie moe, jeszcze i tam zna te dno podno-



LUDZIE OWEGO CZASU. 39

szenia ducha, uczucia, obowizku i mioci ojczyzny.

Osiski jest najzatwardzialszym pedantem pomidzy
Przyjaciómi Nauk i jest tylko tómaczem, tóraaczem

tych wzgardzonych i wymianych niby klasycznych

francuskich tragedyj, Ale jakie to on sztuki wybiera

do swego tómaczenia? Nie Cinn, ani Britannicusa,

ani Bajazeta, ani nawet Atalii, cho j uwaa za sam

szczyt poezyi, za arcydzieo wszystkich ludów i wie-

ków, ale tómaczy Cyda, tragedy rycerskiego hono-

ru, i Horacyuszów tragedy mioci ojczyzny, powi-
cenia dla niej wszystkiego, nawet najdroszych zwiz-
ków rodzinnych. Wybór charakterystyczny i odbija-

jcy dobrze na polu tak dalekiem od patryotycznych

uczu i dnoci, ten kierunek, w którym szy wszyst-

kie bez wyjtku prace Towarzystwa, ducha, który je

od pocztku do koca nieprzerwanie oywia.

Ludzie, wystpujcy w pierwszej wierci tego wie-

ku, w historyi czy w literaturze, maj swoj odrbn
fizyognomi i cech, swój typ tak wyrany, e ich nie-

mal pozna mona po samej powierzchownoci, po obej-

ciu z ludmi, po sposobie mówienia, pisarzy po stylu.

Stoj pomidzy epok Stanisawowsk a generacy
trzydziestego roku i cz je z sob, od pierwszej od-

mienni, do drugiej zgoa niepodobni: sympatyczniejsi,

serdeczniejsi, moe lepsi od ludzi XVIII wieku, spo-

kojniejsi, trzewiejsi od nerwowych egzaltowanych na-

tur swoich synów, wród których zdolnoci s zapewne
wiksze, wietniejsze, ale czsto wykrzywione, spaczo-

ne, rzadko i bardzo rzadko, w równowadze. Charakte-

rystycznym za znakiem, odróniajcym ludzi Ksistwa
Warszawskiego i Królestwa Kongresowego jest wanie
równowaga, posiadanie si w sobie, jasna wiadomo te-

go, czego si chce, i zgodno midzy tem, czego si chcb

a tem, co si robi. Zalety bardzo wielkie, bardzo rzad-

kie, zwaszcza u nas tak rzadkie, e trzebaby si gdzie
cofn bardzo daleko w przeszo, eby spotka jak
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generacj Polaków, któraby je w takiej mierze po-

siadaa.

Jest to dziwne, bo ludzie, którzy roli w epoce

rozbiorowej, powinni byli raczej wyrobi si nie nor-

malnie, nie równo, nie harmonijnie. Tymczasem jest

to jedna z epok historyi polskiej, w której najmniej

wida wahania, macania, niepewnoci i niezgody. Kilka

razy w tym przecigu czasu zdarzyo si Polsce sta
na rozstajnych drogach i wybiera, a wybór, od któ-

rego wszystko przecie byo zawiso, dokona si na-

turalnie, gadko, sam z siebie, bez adnych wstrznie.
Naprzykad, wiadomo, jaki wówczas wpyw i znacze-

nie miay Puawy, a Puawy, czci przez instynkt

polityczny, który im mówi, e lepszy wróbel w gar-

ci, ni kanarek w powietrzu, czci wskutek mo-
dzieczej wiary ksicia Adama w Cesarza Aleksandra
i jego zamiar}^, a wreszcie i przez t myl tak natu-

raln i ludzk, e ztamtd wyglda mona najlepszej

dla Polski przyszoci, gdzie ministrem spraw zagra-

nicznych, przyjacielem i powiernikiem panujcego jest

Polak, patryota gorcy, a przytem fanatycznie kocha-

ny syn i brat, Puawy z tych powodów za pierwszej

wojny midzy Rosy a Francy chciayby widzie ca
Polsk po stronie rosyjskiej. Byy to wic dwie na-

przeciw siebie wielkie drogi polityczne, sposobno je-

dyna do utworzenia i do walki stronnictw, do rozdar-

cia w narodzie. Przecie, pomimo caej swojej ogrom-

nej powagi, Puawy stronnictwa wtedy nie miay, a co

dziwniejsze, e nie majc go, pobite w opinii, zupenie

osamotnione na swojej politycznej drodze, nie straciy

nic ze swojej powagi, nic ze swojej dobrej sawy; nie

uby by im ani jeden przyjaciel, cho wszyscy ci przy-

jaciele byli w obozie przeciwnym, nie podniós si prze-

cim nim ani jeden gos oskarenia i obelgi, a oni, sa-

mi, pobici, umieli zachowa si spokojnie, nie przepro-

wadza myli swojej gwatem lub intryg. Duch za-

wici, dawny duch konfederacyi bardzo by osab
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i przycich. Po upadku Napoleona znowu, zapewne, e
atwo byo zgodzid si na propozycye Cesarza Rosyj-

skiego, bo bya to ostatnia i jedyna deska ratunku: ale

te zwrot ten odby si ionorowo, uczciwie, powanie,
nie byo odstpstw, nie byo opuszczenia sprawy upa-

dajcej, wojsko weszo w now sub od dawnej uwol-

nione, znowu nic poktnego i nic prywatnego, osobi-

stego. Mieli ci ludzie jak w postpowaniu jasno
i pewno bardzo szanown. A gdy si zastawia nad

tern, zkd j wzili, dochodzi si do wniosku, e day
im j dwa wpywy. Modsi z nich dorastali i zaczynali

BY pod wpywem Sejmu Czteroletniego, pod wpywem
chwili, kiedy konieczno pracy, organizacyi, karnoci,

bya u nas lepiej i powszechniej rozumian ni daw-

niej; mieli za midzy sob wielu starszych, którzy te

ostatnie najgorsze i najpikniejsze chwile Rzpltej nie-

podlegej przebyli jako czynnie dziaajcy i z prakty-

ki, z wasnego dziaania i dowiadczenia wynieli z nich

nauk. Do tego wic patryotyzmu, jakim si odzna-

czaa ostatnia wier wieku zeszego, przyby genera-

cyi tej zmys praktyczny, wyrobiony bardziej, ni si
u nas zwykle zdarza, i wysoka w sprawach publicz-

nych sumienno, czysto. Polska ówczesna nie obfi-

tuje w ludzi bardzo wietnych, ale jest pena, jak rzad-

ko kiedy, ludzi porzdnych i rozumnych. Obyczaje s
z pocztkiem wieku lekkie, zepsute, najlepszy dowód
na rozwodach; i to zepsucie utrzymuje si do dugo,
ale idzie zawsze decrescendo. Warszawa po roku 1815

jest pod tym wzgldem wysza daleko od Warszawy
z roku 1806. Ta za lekko zwizków maeskich, to

zarzut najciszy, jaki ówczesnemu yciu polskiemu

mona zrobi. Obyczaj publiczny jest powany i czy-

sty; honor, zwaszcza honor wojskowy, tak wysoko
podniesiony, tak pilnie strzeony, e sta si niemal

najwybitniejszym charakterystycznym tonem w uczu-

ciach tej epoki. Patryotyzm wyraa si stylem nad-
tym i deklamacyjnym, jaki panowa we Prancyi za re-



42 flISTORYA LITERATUKr POLSKIEJ.

wolucyi i pierwszego Cesarstwa; naprawd nie jest on

tak uczuciowy i rozmarzony jak okoo roku 1830 i po

nim, ale nosi na sobie dwie cechy najpikniejsze, pra-

cowitoci i ofiarnoci. Pod tym ostatnim wzgldem po-

j prawdziwie trudno, jak Ksistwo Warszawskie tak

mae, tak zniszczone, zdoao wystarczy wszystkim

coraz nowym wymaganiom Napoleona, zbytkom jego

marszaków, i przechodom jego wojsk. P.oezya tego

czasu nie umiaa mówi, ale w duszach by zapa, któ-

ry wszystko zwycia, a trwa moe tem duej, im

bardziej tkwi w uczuciach, nie za w rozmarzonych,

wyegzaltowanych wyobraniach. •

Rzecz dziwna, jak w tych ludziach mieszaa si
pewna afektacya w mowie i pimie, skonno do pro-

zopopei i uroczystoci, upodobanie w wielkich Liwia-

szowskich lub Cyceroskich frazesach, z atwoci, pro-

stot i dobrym humorem w obejciu; albo jak pewna
przesada i teatralno w zwyczajach towarzyskiego y-
cia, romansowo i sentymentalno w uczuciach, go-

dzia si z wielk trzewoci. Czytajc ich listy, albo

romanse, które oni czytywali, suchajc rónych o nich

anegdot, sdzioby si, e mczyni bawili si albo

w pompatycznych Katonów albo w bohaterów roman-

su, e te kobiety byy wiecznie mdlejce i wiecznie nat-

chnione Korynny. Tymczasem byy to owszem natury

bardzo zdrowe, bardzo normalne, zdrowy rozsdek by
ich powszet^hnym przymiotem. W towarzystwie, nie-

równie od swoich nastpców wietniejsi, dowcipniejsi,

wykwintniej wychowani, nie mieli poród siebie takich

gwiazd pierwszego rzdu jak Mickiewicz i Krasiski,

ale mieli wielki urok organizacyj normalnych i w rów-

nowadze, powag ludzi zacnych i prawych, wiele ro-

zumu i wyksztacenia, wiele indywidualnoci orygi-

nalnych, typowych, wiele pracy i zasug, tak, e ra-

zem wziwszy, s oni jednem z pokole najlepiej roz-

winitych, jakie byy kiedy w Polsce.
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Ich literatura, przynajmniej ich poezya, kto wie

czy nie daje najmniej pochlebnego o nich wyobrae-
nia. Ci sami ludzie, którzy w yciu publicznem maj
bardzo wiele zasugi, w yciu towarzyskiem wiele

wdziku lub przynajmniej typowej oryginalnoci, gdy-

by ich sdzie tylko z tego, co pisali i czytali, wydaliby

si cikimi, suchymi pedantami. Pochodzi to ztd, e
wszyscy prawie mieli wicej rozum.u ni pisarskiego,

a zwaszcza poetycznego talentu. Fizyognomie celniej-

szych z nich uwydatniaj si dalej, dzi do na tem,

e suy im wszystkim jedna ogólna charakterystyka,

ludzi powanych, porzdnych, rozumnych, zwaszcza
rozsdnych; patryotów szczerych, gorcych i czyn-

nych, do tradycyi niezmiernie przywizanych i dbaj-

cych o to, by j utrzyma i poda. W wyobraeniach
religijnych starsi wierz w Voltaira, modsi nale ju
mniej lub wicej, ale coraz wicej do tego zwrotu ka-

tolickiego, który nasta w Europie po rewolucyi fran-

cuskiej. W wyobraeniach politycznych konserwatyci,

z temperamentu, z pooenia, z dowiadczenia jakie im
zostawi francuski teroryzm, a konserwatyzm ten tak

ich na wskro przenikn, e (z jednym wyjtkiem
Wyka) w literaturze s konserwatystami do zbytku.

Wszystkie nowoci, choby nawet francuskie, na nich

nie robi wraenia. Szanuj Chateaubrianda, kaniaj
si nizko przed Pani Stael, ale wierz tylko w daw-
nych bogów Corneilla, Racina, Boileau i w ich pro-

roka Laharpa. Ich sab stron jest, e klasycy nie

mieli prawdziwych studyów i znajomoci klasycznego

wiata. Znali acinników dobrze: Yirgiliusza, Cicerona,

Liwiusza, kochali i uwielbiali szczerze. Homera znali po-

dobno tylko z francuskich tómacze, a nowego stano-

wiska nauk klasycznych uznaó ani przyjd nie chcieli.

To klucz do ich mnogich pomyek, to powód, e jesi

w nich co komicznego. Komicznym jest ten lanatyzn.

klasycyzmu bez naleytej jego znajomoci i zrozumie-

nia. Ale ten rys maleje bardzo przy niepoledniej war-
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toci ich rozumów i charakterów, a nawet dzisiaj nada-

je im pewien wdzik zatraconej ju, a jedynej w swoim
rodzaju typowoci.

Na szczegóow history, na ocenienie wszyst-

kich prac naukowych Towarzystwa, niema tu ani czasu

i miejsca, ani dostatecznych wiadomoci. Ale ogóhiy

przynajmniej zarys jego dziejów i dziaania, ogólna

charakterystyka jego dnoci bya konieczn, i mu-
siaa poprzedzi blisze rozpatrzenie si w literaturze te-

go czasu, bo Towarzystwo jest tem, na którem si cay
ten obraz rozwija, na którem rysuj si wszystkie te-

go czasu postacie i prace, punktem rodkowym caego
literackiego i naukowego ruchu, a razem obrcz, która

cay ten ruch w siebie ujmuje i jednoczy w cao.



III.

Tadeusz Czacki. Zasugi i pisma. Dziejopisarstwo. Albeitrandi.

Powieci pani Mostowskiej. Prace nad literatur. Józef Ma-

ksymilian Ossoliski. Btkowski. Estetycy i krytycy. Przyczy-

ny i cechy estetyki francuskiej. Voltaire. Wpyw na literatów

i krytyków polskich. Nauka wymow}^ i stylu. Stanisaw Poto-

cki. Jego ksika. Jego zasugi. Podró do Ciemnogrodu. C)si-

ski. Kurs Literatury Porównawcsej. Euzebiusz Sowacki. Wspólne
cechy ówczesnych krytyków.

W pierwszych latach cicho i gucho w literaturze.

S nowi poeci i pisz, próbuj swoich si, ale z jednym
wyjtkiem Niemcewicza, nie drukuj. Uczeni pracuj,

pisz take, ale nie mieli jeszcze czasu dokona ' wy-

da prac waniejszych. Jedynem znakomitem dzieem
naukowem z pierwszych lat XIX wieku, a zarazem
pierwszem, które wyszo pod firm Towarzystwa Przy-

jació Nauk, byo to, które pooyo pierwsze podsta-

wy umiejtnej znajomoci i historyi prawa polskiego.

Zaledwo si Towarzystwo zawizao, ofiarowa mu Ta-

deusz Czacki, jeden z jego zaoycieli pierwszych, naj-

gorliwszych i najuczeszych czonków, dzieo swoje

o Litewskich i Polskich Prawach.
Dziaalno Czackiego obejmuje tyle rzeczy, i tak

dugotrwae, tak zbawienne zostawia po sobie skutki,

e dziea pisane mimo caej swojej ogromnej wartoci,

mimo tego, e wprowadzaj do Polski nauk, której

przed niemi waciwie mówic nie byo, stanowi moe
jej cz najmniejsz.
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Jest mniemanie, do powszechne i stwierdzone

niezliczonymi dowodami, e ludzie nauki nie umiej
by ludmi czynu, e nie s zdolni do praktyki spraw

i ycia. Jeeli to regua, to przynajmniej mao w niej

wyjtków równie wietnych jak Czacki. W codziennych

drobnych sprawach mia wprawdzie sawne w swoim

czasit roztargnienia, ale w wielkich sprawach nie byo
gowy praktyczniejszej, pamitniejszej o wszystkiem,

czynniejszej i bardziej organizacyjnej, jak ta gowa
pena dat, cyfr i tekstów. Jego pierwsz czynnoci,

kiedy, jako czowiek bardzo mody, przyby po raz pier-

wszy do Warszawy, byo uporzdkowanie metryk ko-

ronnyci, praca Herkulesowa, której dokona pod okiem

Naruszewicza. Potem, kiedy jego ogromna erudycya

zrobia mu saw, kiedy go zaczto uywa do spraw

publicznych, zdawaoby si, e jego nauka i rodzaj

skonnoci, jeeli go do jakich spraw usposobi, to do

spraw wychowania, i e pomieszcz go w komisyi edu-

kacyjnej. Bynajmniej; uyto go wanie do pracy naj-

zawilszej, wymagajcej najwicej praktycznego zmy-

su, tej, do której uczeni najmniej zwykle maj skon-

noci i zdolnoci, do komisyi skarbu; i ten erudyt, ten

szperacz, ten biblioman i bibliograf, przesiedzia cale

cztery lata Sejmu Konstytucyjnego pomidzy rachun-

kami i liczbami, i pokazao si, e nietylko zadanie to

nie byo le do niego dobrane, ale e najwiksz czyn-

no rozwija on, e najlepsze, najtrafniejsze pomysy
wychodziy od niego, e, jak wiadczy Stanisaw Po-

tocki, „by dusz tej magistratury, która jemu zawdzi-

cza i wielk liczb i wielk warto prac przez siebie

dokonanych". Jakiej musia nabra znajomoci i bie-

goci w sprawach finansowych, dowodzi to, e kiedy

po rozbiorze zaszo mnóstwo upadoci bankowych

(Prota Potockiego, Teppera), kiedy naleytoci, zale-

goci, pretensye, aktywa i pasywa stanowiy gmatwa-

nin nie do rozplatania, a od rozwikania jej zaleao
uratowanie mnóstwa kapitaów i mnóstwa rodzin, nie
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umiano powierzy likwidacji nikomu zdolniejszemu

jak Czacki, który istotnie w kilka lat ten chaos upo-

rzdkowa, i zatrzyma w Polsce pótrzecia miliona

dukatów. Zdolno organizacyjna, ta prawdziwa cecha

ma stanu, odznacza nietylko czynnoci Czackiego,

ale przebija bardzo wyranie w samych jego pismach;

polem za, na którem rozwina si i zajaniaa naj-

wietniej , byo urzdzenie wychowania publicznego

w krajach zabranych.

Nie tu miejsce na zarys, choby najpobieniejszy,

tego urzdzenia. Tu zaledwo przypomnie mona, ale

i naley^ e cae wychowanie wyrachowane byo na to,

eby rozwija w uczniach uczucie honoru, przyja
wzajemn i cze prawdy, eby wydawa porzdnych
ludzi. Zacni i rozumni ludzie, którzy stali na czele

szkoy, Czech, Fehski, Alojzy Osiski, Jurkowski,

pojmowali swój obowizek po obywatelsku i po ojcow-

sku, i wpoili w swoich uczniów to uczucie, e Krze-

mieczanin nie moe o nic brzydkiego by nawet po-

sdzony. Sd z uczniów na pewne przekroczenia, wy-

robi w nich do wysokiego stopnia uczucie rzetel-

noci, sprawiedliwoci i honoru; kady mieci swój

honor w honorze szkoy, której mundur nosi, kady
czu si zwizany tym honorem ze wszystkimi, i sza-

nowa go w sobie, w innym i w caym zakadzie.

To te zadanie si powiodo: ludzi porzdnych rozesa
Krzemieniec na ca Polsk, która tam z najwikszem
zaufaniem swoich synów oddawaa, a nietylko przez

te warstwy modych ludzi szanownych i wyksztaco-

nych podniós Krzemieniec poziom moralny i umyso-
wy, ale mia wpyw zbawienny i na starszych, kszta-

ci, poprawia ojców tak samo ja^ synów, bo sta si

i by przez dugi czas rodkowym punktem ycia na

Woyniu, szko powanego ycia i obyczaju. Pami
jego z rzewn religijn czci przechowywali jego wy-

chowacy; ludzie starzy jeszcze midzy sob czuli si

kolegami, jeszcze zawsze uczniami Liceum Woyskie
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go. Niestety, kiedy zabrako Krzemieca, wielkie zna-

czenie i dobroczynny wpyw Woynia dla caej Polski

skoczyy si; kolej próby przysza na inne kraje Pol-

ski. Ale ten mia chwil bardzo pikn i bardzo obfit,

w dobre skutki, a e j mia, to zawdziczyc ma naj-

wikszemu z swoich synów, Czackiemu.

eby ocenie naukow warto pism Czackiego,

przed innemi jego gównego dziea o Liteicshich i Pol-

skich Prawach, ocenie ich dobre i sabe strony, trzebaby

samemu by uczonym w przedmiocie. Kto tym nie jest,

ten musi poprzesta na zewntrznym tylko opisie. Za-

czyna autor od wiadomoci historycznej o trzech sta-

tutach, wydanych dla Litwy (1529, 1566 i 1588), potem
przechodzi do róde prawa litewskiego i polskiego

i dowodzi, co byo dla niego kardynalnym artykuem
wiary, e prawo rzymskie do róde tych nie naley.

Potem natpuje rozdziaami tre samego statutu;

o rzeczach wojennych, o zachowaniu przez panujcego
praw, granic i swobód Wielkiego Ksistwa Litewskie-

go (tu s objte prawa i przywileje szlachty), potem
idzie rozdzia o posagu, oprawie i wianie, dalej o opie-

kach i testamentach, o sdziach, sdach i wadzy s-
dowej, o gowszczyznach, bojach i gwatach szlache-

ckich, o zapisach i przedaach, wreszcie o gowszczy-
znach i innych karach pieninych ludzi nieszlache-

ckiego stanu. Wszystko to jest poprostu powtórzeniem

treci statutu, rozdzia za rozdziaem i artyku za ar-

tykuem; robota, któr móg wykona mechanicznie

ktokolwiek, bynajmniej nie uczony. Gdzie wic owa
wielka praca i nauka Czackiego? W przypiskach. Po-

mienione rozdziay statutu litewskiego obejmuj nie-

ledwie cao prawa ^ i cao rónych stosunków y-
cia; jest tam prawo cywilne, prawo karne, nawet w roz-

dziale o rzeczach wojskowych i o zachowaniu praw

i swobód, prawo publiczne. Otó w komentarzu, w tych

przypiskach, opisuje Czacki wszystkie te stosunki od

najwaniejszych do najdrobniejszych, od zwyczajów



TADEUSZ CZACKI. 49

do instytuoyj, od pieczci do podpisów, uywanych
w rónych czasach, od pojedynków, czarów, od miodu

i piwa, a do badania o ile feudalizm redniowieczny

wpyn na spoeczestwo polskie, a do historyi sej-

mów, ich pocztku i postpu, a do historyi szczegól-

nych instytucyj (np. Akademii krakowskiej), miast, ich

powstawania i praw, wyzna religijnych w Polsce, ich

wzajemnego stosunku i stanowiska w skadzie Rzpltej:

i to wszystko opisane historycznie, w nastpstwie cza-

su, od pierwszych do ostatnich wieków. Sowem, nie-

wyczerpana kopalnia, istna encyklopedya wiadomoci
o Polsce, Leksikon, w którym wszystkiego mona szu-

ka, i wszystko znale. Na nieszczcie, to wszystko

w odsyaczach. Gdyby bez adnej zmiany by Czacki

tylko zestawi obok siebie te z przypisków, które przed-

miotem s siebie blizkie, gdyby by uoy je w roz-

dziay i zwiza, a potem umieci w tekcie, dzieo

jego miaoby warto nieskoczenie wysz, byoby
doskonaem i zupenem, kiedy tak jak jest, jest tylko

podstaw i przygotowaniem, podstaw najobszerniejsz,

jaka byc moe, przygotowaniem nieocenionej warto-

ci, ale niedokoczonem. Bd ten uderzy wszystkich

odrazu. Czacki sam prosi o uwagi i krytyk i przyj-

mowa je bardzo chtnie i zamyla o drugiem popraw-

nem wydaniu. Kotaj, któremu Czacki ten plan dru-

giego wydania by przesa, osdzi go jeszcze niedo-

statecznym. Dwie pierwsze czci radzi zostawi z ma-

emi zmianami tak, jak byy w planie Czackiego; ale

trzecia miaa mówi o podziale ludów polskich we
wzgldzie politycznym, zatem o szlachcie, miastach

i poddanych i prawach kadych z osobna, czwarta

o wadzy politycznej, dobrach narodowych i ekonomi-

cznym stanie kraju.

Dzieo, podug tego planu uoone, nie byoby dru-

giem wydaniem praw litewskich i polskich, ale byoby
zupenie nowem, a jak poytecznem, jak niepoytej

wartoci, zbytecznie mówió. Byby to poprostu obraz

St. Tarnowski. „Lllcratura' T. IV. 4
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Polski, od najdawniejszych do ostatnich czasów, obraz,

obejmujcy cay jej stan wewntrzny. Ten plan Ko-
taja; tak szeroko nakrelony, a wykonany z nieporów-

nan eruuycy Czackiego, byby da dzieo monumen-
talne, najdoskonalsze, jakie sobie wyobrazi mona.
Nieszczciem do wykonania nie przyszo. Gotowa je

Czacki, zbiera materyay, pomniejsze jego rozprawy

(o prawie rzymskiem, mazowieckiem, o dziesicinach, y-
dach, Kozakach, Tatarach, Cyganach) byyby zapewne

weszy w to dzieo, jako jego rozdziay. mier prze-

rwaa t prac, jak i prac okoo wychowania; dzieo

o Litewskich i Polskich Prawach zostao w swojej pier-

wotnej postaci. Takie jak jest jednake, jest podsta

w caej znajomoci i nauki Prawa Polskiego.

W mniejszych pismach Czackiego pokazuje si to,

co mu przyznawa Kotaj z powodu jego wielkiego

dziea, mianowicie, e pisze nietylko jak historyk, jak

prawnik, ale i jako organizator, m stanu. W rozpra-

wie o Desicinuch naprzykad — w swoim czasie wy-
soko zna cenionej, bo tómaczonej na obce jzyki —
podaje on naprzód historyczny przebieg tego prawa
i tej suebnoci; potem ocenia je ze stanowiska praw-

niczego; a wreszcie, w kenkluzyi, wmosi oszacowanie

dziesicin, majce si odbywa co lat pitnacie, i na

podstawie tego oszacowania skup dziesicin, lub te
pozostawienie ich nadal, podug woli i ugody upraw-

nionych i zobowizanych.
Ten sam praktyczny wniosek, zmierzajcy wprost

do rzeczy, do skutku, znajduje si w pismach Cza-

ckiego wszdzie, gdzie go tylko przedmiot dopuszcza.

Rozprawa o ydach naley do prac jego najciekawszych.

W tej epoce, która zajmowaa si tak ywo wszyst-

kiem, zwracano pilnie uwag na to odrbne spoecze-
stwo w onie spoeczestwa polskiego, którego poz-

by si nie podobna, którego krzj^wdzi si nie godzi,

a które jest przecie szkodliwem, nietylko dlatego, e
aiie jest polskiem, e jest spoeczestwem w spoecze-
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stwie, ale e przez brak owiaty i niedorzeczne tóraa-

czenia swoich nauk religijnych, zatracio uczucie mo-

ralne i nieraoralnoc krzewi. Sejm Czteroletni zastana-

wia si gboko nad takiem prawem dla ydów, któ-

reby ich religijnej wolnoci nie tykao, byo wzgldem
nich sprawiedliwem a znioso t, ze wszech miar szko-

dliw odrbno ich spoeczestwa; za Ksistwa War-

szawskiego, za Królestwa zatrudnia ten problem naj-

tsze gowy w Polsce. Rozprawa Czackiego nietylko

wskazuje kierunek, w jakim on rozwizanym by po-

winien, ale podaje sposób rozwizania. Po wstpie hi-

storycznym, opisujcym dzieje ydów od zburzenia

Jerozolimy i history ich pobytu w Polsce, po wiado-

moci krytycznej o ich ksigach, naukach i stopnio-

weni zeszpeceniu ich przez niedorzeczne lub przewrot-

ne w^ymysy i praktyki, nastpuje obraz wewntrznej
organizacyi tego spoeczestwa, jego obyczajów, jego

poj moralnych, wpyw, jaki te pojcia i obyczaje

wywieraj na wewntrzny stan Polski, i jaki mog
wywrze na jej przyszo (stosunki ydów z ludem
wiejskim, ich wczesne maestwa i t. d.). Wreszcie

przychodzi konkluzya, w której uderzaj dwie rzeczy:

naprzód dbao, aby religijnej wolnoci ydów nie

naruszy, powtóre, eby przez nadanie obywatelskich

praw, przywiza ich interesem wasnym do kraju

i spoeczestwa, i rozbi t odrbno, która ich robi

pastwem w pastwie. Ale zarazem jest i baczno,
eby równouprawnienie to nie mogo obróci si na

szkod kraju; zatem prawa obywatelskie nadaj si
tylko takim ydom, którzy przyjm powszechne kra-

jowe wychowanie i ycie. Zachca si ich do przemy-

su i pracy, ale odejmuje si wolno szynkowania; na-

daje si prawa obywatelskie, ale znosi si spoeczn
i sdow wadz ich zwierzchnoci, poddajc ich pod

ogóln zwierzchno i ogólne prawo. Niema tu nawet
przymusu ani nakazu. ydowi zostawiony jest wybór:

albo chce si podda powszechnemu prawu, a wtenczas



52 HISTORYA LITERATURY POLSKIEJ.

ma wszystkie prerogatywy obywatela, albo nie, a w ta-

kim razie prawo odmawia mu nie opieki ani wolnoci
ale tych korzyci spoecznych, jakie nale si tylko

tym, którzy warunki spoeczestwa przyjmuj. Co nad-

to, to ju nie jest prawem równem dla wszystkich, ale

faworem, ekscepcy od prawa, przywilejem.

Zasady te byy dyskutowane, a projekt uoony
w komisy] skarbowej Sejmu Konstytucyjnego, która

miaa poda wniosek prawa o ydach. Czacki po-

wiada, e podajc go przy swojej rozprawie, nieco go

zmieni; tego nie mówi czy nie by sam jego autorem

w komisyi. Wiedzc jednak, jak wielkie zajmowa w
niej miejsce, atwo si domyli, e czynno, która

wymagaa tyle badania, tyle wiadomoci i nauki, jeeli

nawet nie bya zupenie przez niego wykonan, to bez

jego wpywu i pomocy obej si nie moga.
We wszystkiem, co Czacki pisa, jak we wszyst-

kiem, co robi, widoczny jest zmys ma stanu, oprócz

erudycyi historyka i prawnika. A jak pomyle, e
ten najuczeszy czowiek w Polsce, ten wielki organiza-

tor wychowania, by zarazem niepospolitym finansist

i ekonomist, e nietylko przygotowywa plany e-
glugi na Dniestrze i poczenia wód polskich, nietylko

bada stosunki handlu morza Czarnego i jego porty, ale

zao3^ i Towarzystwo handlowe, które miao swoje

statki, (pierwszy z nich „Tadeusz Czacki", wypyn
z Odesy do Tryestu 9 Lipca 1803), i jak pomyle, e
to wszystko nie przeszkadzao mu hyc bibliografem tak

uczonym jak biskup Zauski i zbiera bibliotek, która

tamtej mao ustpowaa, wglda ustawicznie w stan

wszystkich szkó, powierzonych jego dozorowi, broni
siebie i szkó tych od coraz nowych i coraz za^it-

szych napaci, a w wolnych chwilach jeszcze pisa:

zdumie si trzeba nad t gow tak potn i tak nad-

zwyczajnie uorganizowan. Nowosilcow przeklina jego

pami i mawia, e Czacki o sto lat oddali Rosy od

celu. Minister owiecenia w Rosyi, hr. Zawadowski, wy-
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razi si o Czackim, e jego raonaby pokaza tym,

którzy utrzymuj, e wysilona natura ju nie wydaje
wielkich ludzi, i doda, e Czackiego nomen erit inclde-

hile vestrum, imi Polaków. Pochwaa pikna, tera cen-

niejsza, e z ust rosyjskich; a wspominajc j z clilub

usta polskie mog do niej to tylko doda, e godno
charakteru, wysoka chrzecijaska cnota, szlachetno
serca i stateczno patryotyzmu, byy narówni z po-

tn zdolnoci umysu, i e Czacki by jednym z lu

dzi, którzy ojczynie swojej zrobili najwicej dobrego.

W naukowej pracy tych lat zajmuje historya

miejsce niemae. Pierwsze posiedzenia Towarzystwa
Przyjació Nauk wiadcz, e jeden z gównych celów

jego zaoycieli, jednym z najpotniejszych rodków
ratowania narodowoci, zagroonej utrat politycznego

bytu, byo poznanie i odtworzenie przeszoci, stawie-

nie jej w oczach i pamici obecnych pokole. W na-

szem pooeniu jest historya potrzebniejsz jeszcze, ni
u narodów szczliwszych, bo jest jedyn szko po-

znania siebie samych, swego charakteru, natury, skon-
noci, wad, jedyn psychologi i rachunkiem sumienia,

a przez to wszystko jedyn szko polityki: jedyn,
ale dostateczn, byle j naród chcia zna, rozumie
i z niej korzysta. Gdybymy t nitk zawsze trzy-

mali, znalelibymy si atwiej w tym labiryncie, po

którym bdzimy, poznalibymy, e pod innymi pozo-

rami jestemy prawie zupenie tacy jak w wieku XVII
i XVIII, dostrzeglibymy w sobie te same skonno-
ci, tych samych namitnoci, te same pobudki dziaa-

nia, i moe zastanowiwszy si, e podobne przyczyny
musz sprowadza podobne skutki, byhbymy wicej
strzegli si przyczyn, uniknli skutków, i mniej po

labiryncie bdzili.

Dobrze myleli i dobrze chcieli ci, co nazajutrz

po rozbiorze jli si pracy nad historya.

Czy historyografia polska zrobia postp w po-

cztkach XIX wieku pod piórem uczonych czonków
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Towarzystwa Przyjació Nauk? Co do iloci materya-

ów nagromadzonych, zbadanych i przygotowanych,

zrobiono bardzo wiele, by to wielki krok naprzód w^ hi-

storycznej pracy; ale w^arto tych prac dokonanych

jako takich, nie przechodzi wartoci dziea Narusze-

wicza, i nie zawsze nawet jej dochodzi. Pod tym wzgl-

dem postpu niema. A do Lelewela zostaje historya

na tym punkcie, na którym j, Naruszewicz zostawi,.

z t tylko rónic, e przez wielk sum prac}^ przez

poznanie róde z wszystkich czasów i panowa, przez

znaczn liczb rozpraw i monografij, znajomo histo-

ryi cho si nie pogbia i nie doskonali, ale si bar-

dzo rozszerza.

Praca ówczesnych historyków zdaje si by skie-

rowan do dwóch celów: pierwszy by ten, eby przez

gruntowne badanie i materyaów powolnie i mozolnie

doj do historyi umiejtnej i doskonaej; drugi by ten,,

eby przez mniej umiejtne, ale krótko zebrane, przy-

stpne compendia historyi polskiej, cao jej, choby
nie doskona, odda czemprdzej na usugi mniej uczo-

nych, publicznoci, szkó, rodzin, eby w kadym za-

kadzie i kadym domu moga by podrczna ksi-
ka historyi polskiej. Pierw^szemu celowi odpowiaday
wszystkie ogoszenia róde, monografie, rozprawy,

opracowania poszczególnych epok i panowa, wreszcie

ulubiony projekt Towarzystwa; zoenie caoci histo-

ryi polskiej z prac kilku ludzi. Drugiemu, lepiej lub

gorzej, liczne dzieje polskie, historye polskie, dzieje

narodu polskiego i t. p., z których wszystkie, w niedo-

statku czego lepszego, miay swoj wzito, ale adne
w zupenoci celowi nie odpowiadao.

Imi, które si tu przed innemi nasuwa, jest imi
bardzo uczonego pierw^szego prezesa Towarzystw^a Przy-

jació Nauk. Erudycya i praca Albertrandiego jest go-

dna podziwienia; w tem caem drugiem yciu nie byo-

prawie chwili, któraby nie bya powicona historyi.

Pominwszy jego prace bibliotekarskie i jego wiado-
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moci numizmatyczne, nie mona byc obojtnym na
wielkie zdobycze historyczne, jakie zrobi (z polecenia

i z pomoc Stanisawa Augusta). Jak wiadomo, róda
do dziejów Polski znajduj si rozproszone po caym
wiecie, najmniej w Polsce, i d'atego zapewne tak nam
trudno doj do zupenej i doskonaej historyi, e do-

kumenty kryj si po zagranicznych, a nieraz sekret-

nych archiwach. Do czasów ostatnich skarby najwik-
sze musz byc w Petersburgu i w Berlinie; do dawniej-

szych dwa s zbiory, dwa miejsca zagranic, okoo
których obracaa si najwicej polityka polska, Rzym
i Wiede; i tam te, w archiwum watykaskiem i w bi-

bliotece cesarskiej znajdowa si raa najwiksze boga-

ctwo dokumentów do historyi polskiej. Trzeci tak
kopalni tych dokumentów jest Szwecya, nietylko

w skutku cigych i tak wanych jej stosunków z Pol-

sk, ale i przez to, e wielka cz papierów ojca i bra-

ta dosta si miaa Katarzynie Jagiellonce i tam po-

zostaa. Stanisaw August, znajcy si na wartoci do-

kumentów, wysa Albertrandego do Rzymu i do Szwe-

cyi po kopie i wypisy, i ten przywióz ich sto volumi-

nów z Watykanu, z Upsali i ze Stockholmu. Na tej zdo-

byczy miaa si opiera praca Naruszewicza, gdyby
bya dosza póniejszych czasów, na niej opieray si
prace i samego Albertrandiego.

Ze wszystkich historyków tej epoki aden nie

przej si tak Naruszewiczem, jak Albertrandi; przy-

pomina go zaletami, cho je moe w niszym stopniu

posiada, przypomina go ukadem, stara si przypomi-

na stylem. e tamtego uwaa za wzór, siebie moe
poniekd za jego naturalnego nastpc, to wskazuje

choby tylko epoka, o której pisa. Albertrandi zaczy-

na tam, gdzie Naruszewicz by skoczy; mamy po nim
panowanie Wadysawa Jagiey, potem Kazimierza IV,

Jana Alberta i Aleksandra, brak tylko Warneczyka
w tem chronoogicznem nastpstwie Jagiellonów. Dwóch
ostatnich niema. Za to jest panowanie Henryka i Ste-
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fana; wszystko to, za przykadem Naruszewicza, dzie-

lone na lata i tak opowiadane.

Gd\ by chcie zestawie jego history Jagiellonów
z Naruszewicza panowaniem okietka lub Ludwika,
nie wytrzymaaby porównania. Czy nie mia dostate-

cznych róde, czy inny jaki powód, dod, e z jego
historyi tych czterech panowa nie dowiemy si wiele
wicej ni z dawnych kronikarzy. Jest to zestawienie
wiadomoci, jakie si znajduj w Dugoszu, Kremerze,
nawet w Bielskim; w ukadzie ich nie znad osobliwsze-

go talentu, bo czsto rzeczy podrzdne i obojtne za-

bieraj tyle miejsca, co najwaniejsze; w sdzie nie znad
ani wielkiej krytyki, ani nawet wielkiego denia do

samodzielnoci. Pod panowaniem Kazimierza, streszcza

on do dobrze sprawy pruskie i stara si wytómaczyd
ich znaczenie, ale stopniowego postpu dwóch rzeczy,

które wyday history XVI wieku, nauk i owiaty
z jednej strony, a znaczenia szlachty i jej bezpored-
niego ju wpywu na sprawy pastwa z drugiej, tego

nie pokazuje, cho mówi, e to zaszo. Wogóe talentu

ywego opowiadania, uszykowania faktów i postaci hi-

storycznych i plastycznego ich przedstawienia, tego

niema.

Jednak, cho bez tych zalet, jest jego historya

Henryka i Stefana bardzo dobr ksik. Zapewne nie

jest to idea historyi. Ale co zdolno rednia zrobi
moe, to Albertrandi zrobi. Zebra fakty tego pano-

wania bardzo sumiennie, uoy je porzdnie, opisa

szczegóowo, tak, e mona doskonale nauczy si z je-

go ksiki wszystkiego, co si w cigu tych lat dwu-
na-^tu (1674—86) w Polsce dziao, ma si zupenie do-

stateczn podstaw do poznania tych panowa i do ich

osdzenia. Wykryy si od tego czasu niejedne róda
i dokumenty, rzucajce wiele wiata na epok, tak, e
historyk dzisiejszy powiedziaby o niej wicej i pewniej,

ale na owe czasy ksika ta bya dobr.

Pod wzgldem historycznej bezstronnoci, a raczej
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sumiennoci, Albertrandi trzyma si tej zasady i pra-

ktyki co Naruszewicz. Nie tai si ze swojem zdaniem,

ale nie myli, eby historyczna prawda moe^a suy
jakiejkolwiek tendencyi politycznej. Gwaci t praw-

d, naciga j, nakrca tak, eby z niej wydoby
potwierdzenie jakiej wasnej z góry powzitej teoryi,

tego si w tym czasie nie widzi. Nie s to historycy

bezstronni do tego stopnia i w tem znaczeniu, jakoby
wasnego przekonania nie mieli, jakoby udawali, e nie

troszcz si i nie wiedz, kto w przeszoci mia su-
szno, a kto nie; ale s bezstronni i sumienni w tem
znaczeniu, e z ich pism mówi przeszo tak jak bya,
sama za siebie, a nie der Hemn eigener Geist.

Oprócz swego gównego dziea. Panowania Hen-
ryka i Stefana, oprócz czterech Jagiellonów, napisa
take Albertrandi jeszcze w XVIII wieku skrócon ca-o historyi polskiej pod tytuem: „Dzieje Królestwa
Polskiego". Z prac tego rodzaju, najbardziej uywan
i wzit bya Teodora Wagi ,,Historya Królów i Ksi-t Polskich", z której przez dugie lata uczya si hi-

storyi polskiej caa modzie polska po szkoach i do-

mach. Z podniesieniem dziejopisarstwa jednak, daa si
uczu potrzeba zastpienia tej ksiki inn, odpowia-

dajc i zdobytym na tem polu zasobom wiadomoci
i wicej krytycznemu stanowisku historyi. Najwicej
znanem i moe najlepszem z dzie ówczesnych, które

z tej myli wyszy i tej potrzebie miay odpowiada,
byo J. S. Bandtkiego dwutomowe „Dzieje Królestwa

Polskiego". Zasugi i wartoci odj im nie mona. Nie

mona uwaa tej ksiki za podrcznik, sucy do

zaszczepienia w gowach bardzo modych pierwszych

wiadomoci z historyi polskiej; nie jest to historya dla

dzieci i dla szkó niszych. Na ten uytek jest i zbyt

obszerna i zbyt gruntowana, wchodzi w szczegóy insty-

tucyj i politycznych przemian, rozumuje nad niemi

w sposób dla dziecinnych poj nie przystpny. Ale

dla dojrzalszych, dla takich, którzy gruntownie histo-
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ryi pozna sami przez siebie nie mogli lub nie chcieli,

moga by bardzo pomocn.
Poeci odzywaj si teraz mao; odezw si go-

niej kiedy zjawi si wojska Napoleona, kiedy zoba-

cz „ory zoto obok srebrnych". Ale co zjawia si cz-
ciej i liczniej ni przedtem, to powieci. Tómaczon©
naturalnie, a gównie z francuskiego, z Marmontela,

z Floriana, z pani de Genlis. Sam powany i surowy
Staszic nie ma sobie za ujm przekada Nmn Floria-

na. Ale s i powieci polskie; drobne, skromne, lepsze

jednak od wszystkich, jakie si dotd w naszym jzy-
ku czytao. Pisze je i na proby przyjació drukuje,

Anna, OHmpia z Radziwiów Mostowska, kasztelanowa

raciska (pierwsza ona Tadeusza Mostowskiego). Czy-

taa duo powieci francuskich, czytaa i modne w owym
czasie romanse Anny Redclyfife i niemi si przeja.
Lubi opowiada o strasznych tajemnicach, intrygach

i widmach. Ale jest dobra, i kiedy bardzo ju czytel-

nika strachem przeja, uspokaja go i pociesza, tóma-
czc, e strach by pozorny, udany. Jest do naiwna,

prosta, wolna od pretensyj; ma dobry jzyk, opowiada

do ywo; wic, cho bez wikszego talentu, ma t
zasug, e wczenie (1806) daje pocztek i przykad
wspóczesnej powieci polskiej. Niezadugo bdzie mia-

a zastpców zdolniejszych.

Ale kiedy poeci milcz, skorzystajmy z tej chwili,

eby rzuci okiem na te pojcia i zasady estetyczne, w
których si ksztacili, podug których pisali. Pomidzy
teory literatów i krytyków a praktyk poetów, jest

w tym czasie wielka zgoda i cisy zwizek. Wic
cho ta teorya nie zawiera si w jednem dziele, ani

chronologicznie w pierwszych latach dziewitnastego

wieku, starajmy si nabra cho ogólnego o niej wyo-

braenia. Posuy to do wyrozumienia i do wytóma-
czenia ówczesnych poetów.

Historya literatury bya w pocztkach naszego

wieku nauk zupenie now, nowym wynalazkiem. Po-
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cztki jej sigaj do daleko, ale wiele zeszo czasu,

zanim z rozprószonych elementów zoya si organi-

czna caos'c. Dwa pierwiastki skadowe historyi lite-

ratury wystpoway zawsze osobno: pierwiastek histo-

ryczny wydawa odrbnie dziea, obejmujce zewntrzn,
faktyczn, pragmatyczn stron rzeczy, a poprzesta-

jce na wyliczeniu nazwisk pisarzów, tytuów dzie
i wiadomoci o ich yciu. Pierwiastek krytyczny, a wa-
ciwie tylko estetyczno-krytyczny, wciela si znowu
odrbnie w liczne poetyki, teorye stylu i kursy litera-

tury, które w gruncie nie byy niczem wicej ni ta-

kieini teoryami. Stworzenie nauki przez zczenie tych

obu pierwiastków, jest niezaprzeczenie zasug krytyki

niemieckiej. Dziaanie Schleglów byo tu najbardziej

znaczce; nie polega ono w odkryciu nowych poj
i prawd, w podniesieniu krytyki na wysze stanowi-

sko, ale w tern, e pojcia i prawdy, odkryte przez Les-

singa, Gothego i Schillera, stosowali do wielkiego mnó-
stwa przedmiotów, i stwierdzali w praktyce na tych

przedmiotach. Wykady Schlegla o sztuce dramaty-

cznej i literaturze nie byy systematyczn history
literatury, ale naday jej kierunek, wskazay, czem ona

byc ma i sprowadziy prawdziw rewolucy w Euro-

pie. W Niemczech naprzód, potem przez wpyw pani

Stael (de TAUemagne) we Francyi, i w krótkim prze-

cigu czasu dawne teorye poezyi lub stylu ukazuj si
przetworzone w historyi literatury. Zjawia si z rze-

cz i nazwisko, nauka ta rozchodzi si i wzrasta bar-

dzo szybko, potrzeba jej jest dla wszystkich widoczna,

we wszystkich zakadach naukowych zyskuje prawo
obywatelstwa jako osobny przedmiot, a jak si sama
w sobie doskonali, mona wnie ztd, e kiedy w po-

cztkach wieku XIX pó Europy stao jeszcze na

stanowisku Laharpa, to ju pomidzy rokiem 20 tym
a SO-tym zaczynay si kurs literatury Yillemaina.

U nas ten postp nie by tak szybki; pierwsz na-

sz prawdziw history literatury bya ta, która jest
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i moe zawsze zostanie najlepsz, z której wszystkie

inne wyszy, i do której zawsze wracaj, kursy Mickie-

wicza. Pierwsz prawdziw, pierwsz wystarczajc, bo

na usiowaniach i próbach nie zbywao i przedtem.

Towarzystwo Przyjació Nauk, tak czynne i tak roz-

miowane w literaturze, zbiór gorcych zapalonych

mioników, literatów, sdziów i smakoszów literatury.

Towarzystwo nie mogo zaniedba gazi nauki tak po-

trzebnej krajowi, a dla samych Przyjació Nauk tak

zajmujcej; i nie zaniedbywao, cho rezultat zupe-

nym nie by.
Prace jego na tera polu maj niejakie podobie-

stwo z pracami historycznemi; s wstpne, przygoto-

wawcze i rozchodz si w dwa kierunki; pierwszym

jest zbieranie i przysposobienie materyaów do histo-

ryi literatury przez rozpi'awy i monografie o poszcz
gólnych pisarzach lub dzieach; drugim wypracowanie

caoci skróconej i streszczonej, compendium. Typem,
a zarazem najznakomitszym i najobfitszym zbiorem prac

pierwszego rodzaju, s Wiadomoci Historyceno-hrytycsue

Józefa Maksymiliana Ossoliskiego; pierwszem a przez

dugi czas jedynem dzieem w drugim rodzaju jest Hi-

storya Literatury Polskiej Feliksa Bentkowskiego. Oba
te dziea tak s ju ocenione, sd o nich tak ustalo-

ny, e mona o nich jedynie wspomnie, rozwodzi si

nie trzeba.

Ossoliski musia to by jeden z tych umysów
usposobionych wybornie, do tego eby wszystko rozo-

y, wszystkiego doj, a niezdolnych z tak rozoo-
nych i zebranych czci zoy caoci. Gromadzi on

wszystkie wiadomoci jakie o przedmiocie (pisarzu)

zgromadzi mona, i zostawia te wszystkie skarb}"- roz-

sypane, jak gdyby kto inny po nim mia dopiero zro-

bi z nich uytek. Cae jego dzieo jest tylko zbiorem

przygotowanego materyau. Zdaje si, jak gdyby byy
umysy, w których ogromna erudycya i wielka grun-

tów no zabija si produkcyi. Ossoliski by takim su-
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niiennym badaczem, e to, do czego doszed i co wie-

dzia, nigdy nie byo mu dostatecznem, cicia wiedzie
wicej, lepiej, gruntowniej, zbiera wic i szpera da-

lej, marzy zawsze o napisaniu dziea w któremby nie

brakowao niczego, i skoczyo si na tem, e dziea
nie wykona, e ycie zeszo mu na przysposobieniu.

Powodem bya niezawodnie sama jego uczonoc, prze-

sadzone pojcie o gruntownoci. wiadczy ono lepiej

o czowieku i o pisarzu, anieli wada przeciwna, lek-

komylno, powierzchowno, zarozumiae pisanie ksi-
ek bez pracy i przygotowania, ale ma swoj z stro-

n, bo sprawia, e si czowiek gubi w szczegóach.

U Ossoliskiego prócz tego musiaa by i przyczyna

inna; natura umysu taka, e on by zdolny wszystko

wiedzie i pamita, a nie mia tej siy twórczej, która

spaja i skada. Musiao tara by wicej pamici ni my-
li; jedna z tych gów, które wszystko w siebie przyj-

m, ale z siebie nic wyda nie s zdolne, inaczej, byby
Ossoliski ze swojej nauki, ze swojej masy wiadomoci
co przecie by uoy, jak bodaj najmniejsz orga-

niczn cao.
Cu si tycze Historyi Literatury Bentkowskiego,

ju Jan niadecki zapytywa, czy katalog dzie i pi-

sarzów ma prawo do tego tytuu; a do dzi dnia sd
o tera dziele si nie zraieni, uwaane jest zawsze jako

spis dzie i pisarzów. Wiedzia o tera i sam autor. Ale

kiedy mówi, e komu jego ksika wyda si such
i nudn, ten niech zway, e Kromer i Naruszewicz

nie byliby zdoali napisa swojej historyi, gdyby ich

nie by poprzedzi Gallus i Kadubek, i e potrzeba jest

naprzód surowego materyau, eby si z niego kiedy
zoya porzdna budowa, to susznoci odmówi mu
nie mona, ani te zasugi. Jest wprawdzie jego dzieo

materyaem surowym, ale jest materyaem obfityra

i suraiennie zebranyra. eby raóg kiedy powsta
prawdziwy obraz literatury polskiej, musia kto ze-

bra nazwiska wszystkich pisarzów, powiedzie, co któ-
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ry z nich pisa, bez tego historya literatury byaby
niemoliw, jak czowiek bez szkieletu. Ten pocztek
zrobi Bentkowski bardzo starannie; w^szyscy pisarze,

wiadomoci, choby ogólne, o ich yciu, tytuy i treci

ich dzie, i wydania tyche znajduj si w jego dziele,

fundament by istotnie zaoony; Kromer i Naruszewicz

mogli ju dalej nauk wyrabia i ksztacid, kiedy Ka-

dubek zrobi jej inwentarz.

Wiadomoci Historyczno-krytyczne Ossoliskiego

i Historya Literatury Bentkowskiego, oto z tego czasu

dwie najwaniejsze prace nasze w tym przedmiocie:

podobnie jak wspóczesne pisma historyczne, prace

przygotowawcze. Pomimo niepospolitej wartoci dziea

Ossoliskiego, a poytecznoci dziea Bentkowskiego,

nie mamy prawa wzbija si w dum z tego, comy
na tem polu dokazali, zwaszcza, jeeli porównamy te

skromne pocztki z doskonaoci, do jakiej wzniosa

si nauka zagranic, z wspóczesnym prawie, niewiele

póniejszym kursem Villemaina naprzykad. Porówna-

na z innerai, nasza czynno w tym przedmiocie wyda
si niczem; wzita sama w sobie ma warto, bo jest

koniecznym pocztkiem, bez którego nic si na tem polu

sta nie mogo. Zreszt, samo zjawienie si tych dzie

dowodzi, e i ten kierunek zaniedbany nie by, e na

wszystko co potrzebnem byo, znajdowali si ludzie i ro-

bili, a jeeli jednym skokiem, odrazu i z niczego nie

stworzyli dzie doskonaych, stworzy ich nie mogli,

to mieli przynajmniej t zasug, wcale niema, e
zrobili pocztek.

Liczniejszy jest zastp ówczesnych krytyków

i estetyków, teoretyków poezyi i w^ymowy, i nad tymi

wypada zatrzyma si cokolwiek duej. S to klasj -

cy, a ich dziea s skadem tych zasad i poj, z któ-

rych wysza caa ówczesna klasyczna poezya. Drama-

ty Feliskiego ub Wyka, poematy opisowe lub dy-

daktyczne Komiana, to praktyka, zasady wcielone

w czyn literacki; teorya, skad artykuów wiary znaj-
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duje si w Dmochowskim, Potockim, Osiskim. Wpyw
tych krytyków i estetyków na wspóczesnych im poe-

tów by ogromny, solidarno midzy jednymi a dru-

gimi najprzykadniejsza, karno wzorowa, wiara w
swoje zasady niezachwiana. Poznanie tej teoryi bdzie

najlepszem tómaczeniem i wyjanieniem tej poezyi;

z niego wyj moe znajomo wszystkich zasad i po-

j, ideau, do którego ta poezya dya.

Byoby rzecz zajmujc i godn trudu doj, ja

kim sposobem wyrobi si z dawnego rzymskiego smak

niby klasyczny francuski i dlaczego by tak na wskro
konwencyonalny. e jego gówne zasady odnosz si

jak do swego pocztku do Aristotelesa, pierwszego

estetyka na wiecie, to pewna; e jest w nich wiele

istotnych warunków piknoci i trafnych regu two-

rzenia, to taka prawda, jak e to, co byo istotnie su-

sznem i trafnem, zostao skrzywione i sfaszowane

przez ze zastosowanie. W czem polega ten fasz za-

stosowania i dlaczego to co byo dobrem w staroyt-

noci, nie mogo ju wystarczy poezyi naszego wia-

ta? Wszake Aristoteles wycign swoj estetyk

z poezyi, która dotd jest najpikniejsz na wiecie, re-

gu swoich nie ku dowolnie, ale wnosi, e znamiona

i wasno, wspólne wielkim utworom poetycznym, mu-

sz by istotnemi warunkami piknoci, i te stara si
opisa, okreli, sprowadzi do ogólnych poj i po-

stawi jako estetyczne zasady. Zatem i droga post-

powania bya dobra i rezultat jego dochodzenia odpo-

wiedni warunkom i wasnociom poezyi greckiej? Dla-

czego jego teorya dla nas prawdziw by nie moga,
nawet w zupenej swojej czystoci, có dopiero kiedy

j stracia, i jakim sposobem zasady Aristotelesa wy-
rodziy si w zasady Laharpa?

Stao si to jeszcze w staroytnoci przez retorów

greckich, i literatów i dyletantów rzymskich. Zamio-
wanie poezyi, dyletantyzm i znawstwo, krytyczna cie-
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kawod przeyy o wiele poetyczn podno i twór-

czo staroytnoci. Z cigego i tak dugotrwaego
zapatrzenia w jeden punkt, z tej zbytecznej znajomo-

ci przedmiotu, z tego rozebrania go a do najdrobniej-

szyci wókien i fibrów, wyrodzia si naturalnie dro-

biazgowo krytyki, dochodzca w kocu do takiego

literackiego ogupienia, do jakiego dochodzi fakir za-

trzymujcy myl i oko przez cae lata utkwione w je-

den i ten sam punkt jednego i tego samego przed-

miotu. Tej drobiazgowoci najlepszym wyrazem, do-

wodem tego ogupienia bya ta mdro aleksandryj-

skich retorów, zdolna wyrachowa i spamita wiele

razy, która z liter abecada powtarzaa si w Homerze.
W bd podobny wpadli i ci uczeni i krytycy staro-

ytnoci, którzy nie rozbijali mechanicznie poezyi na
atomy liter, ale chcit ' j rozoy chemicznie na pier-

wsze pierwiastki, i doj koniecznie, w czem waci-
wie ley istota i tajemnica piknoci. Co to jest poe-

zya? Co jest ostatni przyczyn piknoci, pierwiast-

kiem natchnienia, istot twórczoci, tego podobno nie

wiemy i moe nigdy wiedzie nie bdziemy. Otó sta-

roytno w epoce upadku, w epoce drobiazgowego
krytycyzmu, chciaa koniecznie dowiedzie si, czem

jest istotnie poezya; rozkadaaj na pierwiastki, chciaa

kady z nich pozna, opisa, w jakiej proporcyi wcho-

dzi w skad rzeczy. Roztropny i elegancki Horacyusz

napisa bardzo adny list do Pizonów, w którym for-

muowa niektóre warunki tworzenia, jak mu je poda-

wa jego rozsdek i wykwintny zmys artystyczny,

i powiedzia wiele rzeczy, które bd prawdziwe za-

wsze i dla kadej poezyi: ale by zbyt poet i artyst,

iby mia by próbowa wszystko przepisa i na wszy-

stko poda rad, Longin, uganiajcy si za definicy

wzniosoci, Quintilian ze swojemi studyami nad meta-

for, allegory i wszystkiemi innemi figurami, nie robili

nic innego ni ten nauczyciel, który, przeczytawszy

z uczniami od Horacyusza, zapytywa, gdzie tu jest poe-
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zya? A gdy nikt odpowiedzie nie umia, naucza, e
poezya ley w tej lub owej przenoni lub przekadni.

Nasta wiat chrzecijaski i przyniós z sob inne
nowe warunki poezyi. W staroytnoci zawsze jeden
tylko naród reprezentowa ludzko w jej najwyszera
wyksztaceniu; teraz przysza mnogo narodów, które
si razem choway, ksztaciy, yy, midzy które dzie-

lia si ta praca ludzkoci, z których kady mia swoje
waciwe rodzime rodowe cechy, wasnoci, i skonno-
ci. Poezya, która dawniej bya zawsze jedn, greck
lub rzymsk, rozszczepia si na tyle gazi, ile byo
w Europie narodów, a kady przynosi w ni te swoje
odrbne wasnoci, kady chcia widzie w niej ich od-

bicie. To zreszt wprowadzao w poozy pierwiastki

odmienne, ale nie zupenie rónej natury, bo w staro-

ytnoci ta narodowa r^^zimo bya gówn czci
skadow i gówn cech poezyi greckiej i rzymskiej;

ale byo co innego, co tamtej byo zupenie obcem
i nowem, pod czego wpywem wszystkie uczucia i pra-

gnienia i pojcia ludzkie wziy inny kierunek i inny

charakter: chrzecijastwo. Ze zmienionym ideaem
religijnym i moralnym, zmieni si musia i idea poe-

tyczny. Formy tej poezyi i z tych form wycignite
zasady, teorya pikna, byy zupenie dobre i prawdzi-

we dla poezyi staroytnej, bo obejmoway i staroytne
bóstwo i staroytnego czowieka we wszystkich jego

uczuciach, wyobraeniach i stosunkach, a na jego wia-
domo bóstwa, na jego ycie domowe, moralne i spo-

eczno-narodowe znajdoway najdoskonalsz, niemier-
telnie pikn form. Ale kiedy zmienia si i wiado-
mo bóstwa i cao poj, i ycia moralnego, spo-

ecznego i narodowego, musiay si zmieni i formy
ideau—i estetyczne prawida Arystotelesa, które byy
prawd dla staroytnych, dla nas by ni w zupeno-
ci nie mogy.

Za odrodzeniem nauk klasycznych, poszo takie

uwielbienie staroytnoci, e niebawem w sztuce pier-

Si. Tar.iowski.. „Liteiatura" i'. IV. O
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wiastek formy wzi gór nad dwoma innymi; forma

powtarzana ustawicznie, nie oywiona duchem i uczu-

ciem, rycho przesza w czczoc, w rutyn, w rzemioso,

a z tego, spadajc coraz niej i próbujc brak duszy

nadstawid przesad, wymysem, sztuk, wpada w ma-

nier, w pretensy, w fasz. Nader rzadkie byy wów-

czas talenty, które, jak Kochanowski, umiay poczy
i utrzyma w równowadze wszystkie trzy elementy poe-

zyi: natchnienie religijne, narodow waciwo, i do-

skonao formy, przejt od staroytnych. Pomau ta

ostatnia zacza bra gór w poezyi; a gdy we Wo-
szech poezya po Tassie spada jeszcze niej ni ma-

larstwo i rzeba, gdy w Niemczech jeszcze wcale si

nie bya rozwina, w Polsce równie szybko upadaa,

jak si bya wzniosa, a w Anglii i w Hiszpanii sza

swojemi drogami, od wpywów postronnych niezalena

i wzajem na innych nie wpywajca, zostaa si Fran-

cya jedna. Ona jedna miaa poetów obdarzonych nie-

zaprzeczon zdolnoci, ona przez to i przez swoje naj-

pierwsze w Europie stanowisko, naoya wszystkim

swoje pojcia, swoje zasady, swój smak.

Literatura klasyczna francuska za? Nie mona
jej odmówi pewnych wysokich popdów i aspiracyj.

Ma ona uczucie bohaterstwa, obowizku, ma zmys mo-

ralny i uczucie bóstwa; ale to wszystko wtoczone

w formy obce, wcielone w postacie ze starego wiata,

ochrzczone greckiemi lub rzymskiemi nazwiskami, byo
nieswoje, wymuszone, nieprawdziwe. Powstaa dys-

harmonia midzy rzymsk nazw i powierzchownoci

a francusk treci tych postaci, które nie byy ani

jednem ani drugiem. Natura, prawda i natchnienie

byy wic powicone formie, i to formie faszywej, le
pojtej. Poezya francuska nie jest bynajmniej córk
greckiej, cho na pozór wszystkie Fedry i Ifigenie

wzite s od Euripidesa. Znajomo Greków nie kwi-

ta nigdy u Francuzów; znali, wielbili, naladowali oni

tylko Rzymiq,n. Wirgiliusza i jego Eneid, Owidyusza
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i jego Heroidy czu w kadym wierszu kadej francu-

skiej tragedyi. Byo to zreszt zupenie naturalne, e
Francya Ludwika XIV dla swojej poezyi musiaa szu-

ka wzoru w dworskiej pompatycznej komwencyonal-

nej poezyi epoki Augusta.

Poezya ta dwa razy poyczona, stara kanwa po

Euripidesie, zatiaftowana pomysami i sowami Wirgi-

liusza lub Owidyusza, znalaza zaraz swoich krytyków

i teoretyków, którzy wychowani w tradycyjnem usza-

nowaniu dla staroytnoci, odnosili j do greckich wzo-

rów, a oszukani mioci wasn, znajdowaH, e ta ko-

pia zatarta, blada i niewierna, jest nierównie wysz
od awego oryginau, e bije z niej wiato wypolero-

wanego wieku. Boileau, prawodawca i kodyfikator te-

go zakonu, naladowca Horacego, by jeszcze z tych

estetyków najmniej szkodliwym. Co w Horacym byo
prawdziwe i dobre, zostao takiem i u niego, cho jest,

naturalnie, daleko mniej piknie powiedziane. Rónica
jest ta, e kiedy reguy Horacego, powtórzone za Ari>

stotelesem, mogy by w zupenoci dobre dla poezyi

rzymskiej, to dla francuskiej mogy by niemi przez

poow tylko, a tego Boileau si nie domyla. Jakkol-

wiekbd, gorsi byli ci, którzy przyszli po nim, a jednym
z najszkodliwszych by Yoltaire. Oskaramy zwykle

Boileau, e od niego wzi pocztek ów smak pedan-

tyczny, zasadzajcy si na drobiazgowej poprawnoci,

który Niemcy nazwali jednem sowem Zopf. Zapewne
s ju w nim niektóre zarody tego literackiego k-
kolu, ale rozrós si on pod wpywem Voltaira. W inte-

resie Yoltaira i jego sawy byo, eby te przymioty,

które on swojej poezyi zdolny by nada, uchodziy
za sam jej istot; zatem wiersz pikny, doborowe wy-

raenia, caa ta poprawno, ta pozorna doskonao,
która udzia na chwil ucho i nie dawaa pozna odra-

zu wewntrznej czczoci dziea. Mia si przytem za

reformatora i nowatora, podchlebia sobie, e odradza
teatr, kiedy zamiast samych jak dotd Rzymian i Gre-
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ków, wprowadza do niego Chiczyków, Arabów i Ame-
rykanów. Te Chiczyki, Araby i Amerykany nie ró-
niy si niczem od tych Greków i Rzymian, i przez

Voltaira poezya francuska oddalaa si coraz bardziej

od prawdy historycznej i psychologicznej, stawaa si
coraz bardziej szablonow, patronow, fabryczn. Rów-
noczenie wykrzywi Voltaire do ostatka pojcie for-

my i jej warunków. Zajty tem, eby pojcia estety-

czne zastosowa do przymiotów swoich tragedyj, tak,

iby te wyday si doskonaemi, podniós do godnoci
zasady t elegancy i gadko, t wybredno w do-

borze wyrazów, t symetry, któr im nadawa, i nau
czy Francuzów widzied piknod formy w piknoci
wiersza tylko i w zachowaniu doborowego konwen-
cyonalnego jzyka, który ogosi, jakoby za jzyk par-

lamentarny poezyi. Jego ioitynki Smaku bya daleko

bardziej, ni Sztuka Rymotwórcsa Boileau, skadem poj
ciasnych i pedantycznych, i od niego dopiero poczyna
si prawdziwie aleksandryjska bizantyska epoka kry-

tyki francuskiej. Jego ogromna sawa, jego powszech-

nie uznana nieomylno, sprowadzia wszystkich na t
drog, i wtedy powtórzyo si we Francyi prawie co

do sowa to, co si dziao niegdy w wiecie literackim

upadajcej staroytnoci. Nie rachowano liter w Ho-

merze, ale to jedyna rónica; bo zreszt zupenie jak

wtedy silono si na definicy du Sublime, jak wtedy

robiono gbokie studya nad wszystkiemi retoryczne-

mi figurami, jak wtedy podawano recepty na wszyst-

kie rodzaje stylu, wymowy, poezyi, i prowadzono spory

prawdziwie bizantyskie o to, które wyrazy s szla-

chetne, a które gminne, które mog byc uyte w poe-

zyi, a które nie. Zamiast formy rozumiano ju tylko

formuki, zamiast estetyki miano poetyczn etykiet.

A jeeli we Francyi ta poezya i ta jej teorya

nigdy prawdziwemi nie byy, jeeli wartod ich caa

polegaa w brzmicych wierszach, ich strona narodo-

wa w pewnem odbiciu moralnego wiata dworu fran-
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cuskiego, jak prawd mogy one wyda na naszym,

zupenie obcym gruncie? Rzecz prosta, e nasza poe-

zya, zrodzona pod tym wpywem, musiaa by tylko

znowu kopi, dalekiem, bladem odbiciem le pojtego
klasycyzmu rzymskiego, bez swobody, nawet bez zalet

formy, prócz poprawnoci jzyka i wiersza, a popraw-

no doskonaoci jeszcze nie jest.

Z siewu Konarskiego puci si ten chwast mi-
dzy dobrem ziarnem. Starsze pokolenie nie dao si
nim przyguszy. Krasicki i Trembecki maj form, ale

Szymanowski ju tylko formuki; oni maj myl, i tre,
i uczucie, i szczeropolsk cech, on tylko wymuskan
gadko. On te pierwszy wprowadza do nas regula-

min poetycznej etykiety wedug prawide Yoltaira. Li-

sty o Gucie pisane byy widocznie w wityni Gustu.

Plon poetyczny zeszed ju w XIX wieku, ale ziar-

no zasiane byo w poprzednim. Oprócz Szymanowskie-

go sia je godny i zacny i szanowny Piramowicz, kiedy

z polecenia komisyi edukacyjnej napisa „Wymow
i poezy dla szkó narodowych", podug tych samych
poj i w tych samych zasadach. Ksidz Golasl jesz-

cze w roku 1788, wyda w Wilnie, bdc nauczycielem

wymowy w Colegium Pijarskiem (póniej w uniwersy-

tecie wileskim), ksik o Wymowie i Foezyi.

Towarzystwo Przyjació Nauk uwaao za obowi-
zek zrobi w literaturze wszystko co dotychczas zrobione

nie byo, zapeni wszystkie luki. Denie czasem le
zrozumiane, ale szlachetne. Tak, jak zaoyo sobie zo-

stawi History Polsk, jak protegowao próby poezyi

we wszystkich rodzajach, tak i literatury nie zanied-

bywao. Z jego natchnienia pisa Bentkowski History
Literatury Polskiej, w jego myli ukada Osiski teo-

ry poezyi, ono take uznao, e chcc zapewni jzyk
i dobre pisanie, trzeba zostawi kodeks stylu. Stani-

saw Potocki uchodzi za Ksicia Wymowy, osdzono
wic jednomylnie, e nikt lepiej od niego nie potrafi
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napisa prawide wymowy i stylu, powierzono mu to

zadanie.

Czy zadanie moe byd spenione? Czy filozoficzna

teorya wymowy jest moliwa. Prdzej teorya poezyi

i sztuki. Pikno ma swoje wasne osobne istnienie:

pojmuje si, e mona docieka i doj warunków,

ostatnich przyczyn, zasad tego istnienia, i z nich wy-

wie pewne nieodmienne prawa tworzenia. Ale to, co

nazywamy wymow, nie istnieje samo przez si, nie da

si oderwa od przedmiotu, któremu suy, od bezpo-

redniego praktycznego celu, do którego dy; wymo-
wa jest zawsze tylko rodkiem. Nie przestaje dlatego

byc potg i tryumfem ludzkiego ducha, ale nie ma-

jc wasnego oderwanego istnienia, nie bdc czem
odrbnem i w sobie zamknitem, jak pikno, albo jak

prawo, nie moe mie swojej filozofii. Tak jak niema

istnienia wasnego, oderwanego od innych rzeczy, ale

jest tylko rodkiem, tak te nie ma odrbnej, ujtej,

okrelonej istoty; czem jest, w czem polega, tego nie

okrelimy. Ówczesne teorye mówi, e jest „sztuk
mylenia i mówienia", nie; jest ona dobrem mówie-

niem, ale nie jest jego sztuk, jego umiejtnoci, bo

nie moe wytómaczy i pokaza, w czem ostatecznie

to dobre mówienie polega, od czego zawiso.

Jednak kuszono si o teory wymowy. Najzna-

komitsi krytycy staroytnoci, wielki mówca jak Ci-

cero, literat jak Quintilian, ukadali t teory, spisy-

wali prawida wymowy. Uwaajmy jednak, e nie s
to teorye i prawida filozoficzne, ale tylko empiryczne
rady. Kiedy Cicero do pedantycznie kae dzieli mo-
w na pi czci, zrobi wstp, uj suchacza, zbi-

ja przeciwnika, swoj rzecz popiera, ma suszno:
ale to s rzeczy natur rzeczy wskazane, i nawet kto

wymowy z imienia nie zna, jeeli w obronie jakiego
swego interesu mówi musi, bdzie swoje popiera,

a przeciwnika zbija, i nie wiedzc o tem, bdzie mówi
podug rad Cicerona, jak pan Joardain mówi proz. Ale
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zbic przeciwnika, zrobi wraenie na suchaczu, tego

ani Cicero ani nikt inny nie nauczy. Albo kiedy mi po-

wiedz, e mowa nie powinna by rozwlek, such,

nudn, napuszyst, wiem o tern i kady wie z dowiad-

czenia, z wrodzonego rozsdku. Wszystkie teorye, albo

poprzestaj na ogólnikach, prawdziwych, susznych,

trafnych, wzitych z dowiadczenia, ale nie zdolnych

zoy prawdziwej filozoficznej teoryi wymowy, albo

te, co gorzej, szukaj gotowych formuek, analizuj

zwroty oratorskie, ucz ich sekretów, i podaj pedan-

tyczne recepty na wymow, równie skuteczne jak re-

cepty na poezy.
Zadanie, które Towarzystwo zlecio Potockiemu,

byo nie do spenienia, a jaki by czowiek, które je

mia speni? Literat, mecenas, czowiek owiecony,

znawca i mionik sztuk, ogromna w rzeczach litera-

tury powaga, czy by pan Stanisaw Potocki dobrym
pisarzem, czy by „Ksiciem Wymowy"? Musiay jego

mowy robi wraenie, kiedy mu ten tytu przyznali ci,

^tórzy go suchali; zgadzaj si na to, e w dyskusyi by
dzielny i wymowny, musia mie wic talent. Jednak
z czytania jego mów trudno zrozumie, dlaczego on

wanie mia by „Ksiciem Wymowy". Zdawaoby si
e mowy jego brata, Ignacego Kiciskiego, Zaleskiego

posa trockiego, nawet i Niemcewicza, powinny byy
robi wiksze wraenie. Szczególnej mocy czy to uczu-

cia, czy dowodzenia w nim nie zna; mowy jego s bar-

dzo dobrze pomylane i dobrze powiedziane, ale wa-
nie zarzuci im mona, e za dobrze, e s zbyt opra

cowane, przygotowane, zbyt podug regu robione, e
okres, symetrycznie zbudowany, nieraz zastpuje wa-
ny argument lub silny wybuch uczucia. Ogóem, wy-
mowa jego jest zbyt akademiczna, zbyt poprawna,
a nieco mda.

Móg zreszt Stanisaw Potocki sam mówi i naj-

gorzej, a doskonale o wymowie sdzi i pisa, i dosko-
nale jej teory uoy, gdyby ona uoon by moga.
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To, czego od niego dano, co pojmowano jako t teo-

ry, zrobi zapewne dobrze. e nie móg zrobi wicej
ni poda cztery tomy ogólników lub pedantycznych
przepisów, to wynikao z natury rzeczy. e ani on, ani

ci, którzy mu t robot zlecili, nie poznali tego, i nic

innego zrobi nie móg, to byo skutkiem bdnych
panujcych poj.

Zbytecznie mówi, e cae to dzieo Potockiego

jest odbiciem Laharpa i Blaira, zatem czwartem odbi-

ciem Quintiliana, piatem Cicerona, jak teorya poezyi

Osiskiego lub Dmochowskiego bya odbiciem tego
Laharpa, Boileau i Horacyusza. Potocki sam wyznaje,

owszem chlubi si, e jego dzieo jest w „wielkiej cz-
ci podem Cicerona, Quintiliana, Laharpa, Tomasa,

i innych"; mniema jednak, e dzieo to nie bdzie obo-

jtnem, „jeeli nauczycielom i uczniom ochroni prac
(zamiast oszczdzi pracy) czstego bdnego szukania

po obcych dzieach tych przepisów, tych piknoci,
których uatwi im nauk i narodow uczyni stara-

em si". Z tych sów mona wnie, e ksika bdzie
powtórzeniem znanych cyceroskich prawide, a zara-

zem mona pozna cel autora i Towarzystwa, ich mylne
pojmowanie rzeczy, kiedy mniemali, e mona „uatwi
modziey nauk krasomówczych piknoci", co gorzej,

e mona t nauk uczyni narodow! Przecie gdyby
taka nauka istnie moga, nie byaby narodow, ale

dla caego wiata jedn. U niego „uczyni narodow",
znaczy to napisa po polsku ksik o wymowie.

Dzieo dzieli si na dwie czci, a cztery grube

tomy. Naprzód idzie ogólne wyobraenie o wymowie
i retoryce, potem historya wymowy u staroytnych
i nowszych, dalej wiadomo o teoryi wymowy u sta-

roytnych, tre odpowiednich pism Quintiliana i Cice-

rona; w kocu przystpuje do podziau wymowy na

naradn, sdow, kazaln (z poddziaem pogrzebowej)

i chwaln i podaje teory i prawida kadego z tych



STANISAW POTOCKI. 73

rodzajów
,
popierajc j wyjtkami z mów staroyt-

nych i francuskich.

Cz druga obejmuje prawida porzdku i zwiz-

ku rayH i dobrego wysowienia, a tu nale figury,

zwroty i t. d., które autor, nie wiedzie dlaczego, nazywa
,,najmetafizyczniejsz czci wymowy". Ale nie na tem

koniec. Po za wyliczonemi kategoryami mog by inne

rodzaje nie ju mówienia, ale pisania, do których sto-

suj si te same prawida: „wszelkiego rodzaju style,

jako to historyczny, filozoficzny, listowy". Uzupenio-

na jest wic cz druga rozprawami o wszystkich tych

rodzajach stylu i jego wzorami, a zakoczona krótkim

rozdziaem o smaku i krytyce.

atwo si domyli , e historya wymowy jest

zbiorem ogólnikowych pochwa Demostenesa, Cicero-

na albo Bo?. leta. Co dziwne, to, e czowiek uczony,

jak Stanisaw Potocki, nie spróbowa nawet mówi
o mówcach innych ni francuscy ; widocznie zna tyl-

ko to, co znali Francuzi, to jest tylko Francuzów. Je-

eli nie móg zna angielskich mówców parlamentar-

nych, to kaznodziejów przecie zna móg: a jeeli przed-

siwzi pisa choby najkrótsz history wymowy
u nowoytnych, to powinien by przynajmniej wspo-

mne kto, w którym kraju za mówc uchodzi. Tego

niema; a jest to jeden dowód wicej, jak caa uczon-

no ówczesna, przynajmniej w rzeczach literackich,

bya tylko odbiciem uczonoci francuskiej i tego do

ignoracyi posunitego ignorowania innych, którem si
ówczeni Francuzi odznaczali.

Mniejsza o to, e niewaciwie dzielili wymow
za przykadem Quintiliana na rodzaj okazujcy, roz-

trzsajcy i sdowy—^jak gdyby sdowy nie by roztrz-

sajcym i okazujcym, jak gdyby nie by nim rodzaj

wymowy polityczny, a nawet kocielny? Lepiej byo
przyj ten naturalny podzia: ale mniejsza ju o to,

gdyby ten swój mylnie uoony by przynajmniej dobrze

opisa. Tymczasem oto co mówi: rodzaj okazujcy ma
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miec za gówny cel nagan i pochwa, a w mowacli
pochwalnych mówca moe rozwin najwicej okaza-

oci, bo niema w nich innego przedmiotu jak dobrze

mówienia, Sheridan mówi bardzo le o Hastingsie,

Cicero nie dobrze o Catilinie, a okazaoci tym mo-
wom nasz autor nie odmówi. W ogóle dziwnie on za-

niedbuje dowiedzenia tego, co powie; powody, przyczy-

ny, (które jednak kady chce wiedzie), mao go ob-

chodz. Przytoczy Quintiliana albo Laharpa, sam wie-

rzy im na sowo, i nie przypuszcza, eby kto móg
da dalszego tómaczenia, lub te nie bardzo da
je moe.

Nie idzie za tem, eby rzeczy trafnych i susznych
nie mówi wcale; owszem, jest ich wiele, po których

zna czowieka, który i sam wiele mówi i wielu mówców
sysza; s przestrogi dobre o wprawianiu si w mó-
wieniu, o prostocie, o zastosowaniu tonu do przedmio-

tu, o wyszoci improwizacyi nad mowy przygotowane,

duo spostrzee, dowodzcych trafnego oratorskiego

taktu. Ale wszystko to s albo rzeczy tak naturalne,

e kady o nich wie, nie uczc si, albo z dowiadcze-

nia wzite, praktyczne, empiryczne rady, nie teorya

wymowy.
Wymowa kocielna, kazalna jak on mówi, podzie-

lona na kazania i mowy pogrzebowe, natchna mu sa-

me ogólniki. Kaznodzieja ma sposobno by szczyt-

nym i wzniosym, albo kaznodzieja powinien by przy-

stpnym i zrozumiaym, albo, najwiksza trudno dla

kaznodziei w tem, eby, o rzeczach powszechnie zna-

nych i powtarzanych mówic, nie by oklepanym i nud-

nym; wyjtki z Massillona, Flechiera i Bossueta zape-

niaj wiksz cz tego tomu.

Co dziwne i niepojte, to, e do wymowy zalicza

(w rodzaju moralnym, filozolicznym i politycznym) Rous-

seau'a mow o naukach i sztukach, a nawet Bossueta

o historyi powszechnej. Jakiem prawem? Jakim ob-
dem. Czy dlatego, e te rozprawy nosz w swoim j-
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zyku tytu Discours? W takim razie Discorsi Macchia-

vella take miay prawo liczyd si do mów, czemu
o nich Potocki zapomnia? Wszystko, o czem Francuz

powiedziaby une imge elouente, on w dobrej wierze po-

daje i cytuje, jako wzór wymowy. Znajduje to w Te-

lemaku, w Badaniacli Natury Bernardin de St. Pierre,

w Genie de Christianisme. Kzeczy, nie majce nic wspól-

nego z mow i mówieniem, jeeli zasuguj na ten przy-

miotnik, wydaj mu si tem samem przez podobie-

stwo brzmienia i etymologi, wzorami elokwencyi.

Przechodzc do stylu dzieli go tradycyjnym spo-

sobem na prosty, redni i wielki; co to jest? Dawni
raistrze odpowiadali, e styl prosty suy myli pro-

stej, redni redniej, wielki ma za przedmiot myl wiel-

k. Tylko nie uczyli, jak klasyfikowa myli i po czem

je poznawa, ale trzy style opisywah skrupulatnie.

Tom czwarty obejmuje zasady i wzory stylu hi-

storycznego i filozoficznego, listowego, dyalogowego,

stylu bajek, allegoryj, powieci, romansów, opowieci,

opisów, obrazów, sowem wszystkiego, co pisa mona.
Szkoda, e ten mistrz stylu nie uczy przykadem, i e
ksi wymowy nie jest ksiciem gramatyki. Mówi on

gdzie, e kto chce o stylu sdzie, sam go mie po-

winien; koniecznoci nie widz, ale jeeli tak jest, to

nikt mniej od niego nie powinien by zryw^a si na sd
o stylu. Gorszego wyobrazi sobie trudno. Ksi wy-

mowy tak dalece nie umie po polsku, e nie zna na-

wet znaczenia wyrazów, i uywa ich tak niewaciwie
{nieprzijzivo'icie, mówic jego jz)^kiem), e nieraz ciko
si domyli, co chce powiedzie. Do powiedzie, e
uywa sowa li, zamiast kartka, i sdzi, e mona
dowolnie uywa jednego ub drugiego, dlatego, e po

francusku jedno i drugie nazywa si feuille. Naduy-
cie rzeczowników, urobionych ze sów, jest jedn z naj-

mniejszych wad jego stylu, cho u kadego innego by-

oby ogromn; u niego nie razi, bo uwaga czytelnika

zajta jest ustawicznie grubemi wykroczeniami prze-
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ciw gramatyce i skadni. Jakiegokolwiek rodzaju jest

rzeczownik, zawsze drug-i przypadek liczby mnogiej ko-
czy si u niego mv^ uczniów, gminów— a konstrukcya

francuska, w której po imiesowie czasu teraniejsze-

go nastpuje przedmiot, jest mu nad wszystko ulubio-

n: „jadc przez las, spotka nas wilk". Uywa sów
niejakich w znaczeniu czynnem: ,,religia znienawidz
nam wystpek" — tworzy inne i dodaje im dowolne

konstrukcye: starowa co, zamiast stara si o co—
nigdy nie wie, jakim przypadkiem rzdzi przyimek albo

jaki przy danym rzeczowniku trzeba pooy: w dnie,

zamiast na dniu — „postawi rzecz w prawdziwem
dniu", zamiast „we waciwem wietle"— sowem, pisze

jak czowiek, któryby po francusku myla i z fran-

cuskiego przekada, a niektóre arcypolskie wyraenia
i konstrukcye wyjte ywcem z pisarzy zotego wie-

ku, robi tem mieszniejsze wraenie w tem francu-

skiem otoczeniu.

artowano z tej ksiki wiele, a autor sam pozo-

sta w pamici pokole, jako typ suchego szkolnego

pedanta, i to wyobraenie tak si przyjo i zakorze-

nio, e dzi, kiedy wspomnie imi Stanisawa Poto-

ckiego, staj kademu w pamici wymiane przez Mi-

ckiewicza „myli Homera o wojnie Trojaskiej", a o re-

szcie nie pamitamy, jak gdyby on nic w yciu nie by
robi, prócz ksiki o Wymowie i Stylu. A przecie

w tej epoce, która zdolnoci administracyjnych i or-

ganizacyjnych wydaa moe wicej, ni kada inna

w Polsce, do bardzo zdolnych i czynnych nalea Sta-

nisaw Potocki. Co zrobi, da si w kilku sowach po-

wiedzie; co by wart, pokae si z tego.

W chwili utworzenia Ksistwa Warszawskiego,

oprócz szkóek elementarnych po koloniach niemie-

ckich, byy w tym kraju dwa upadajce gimnazya,
i trzecie zaoone wieo w Warszawie pod nazw Li-

ceum. Uczono w tych szkoach tylko jzyków, arytme-

tyki, geometryi i historyi w jzyku niemieckim. Jzyk
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polski uczony by jak obcy, nauki przyrodnicze wcale.

Liczba uczniów w tych wszystkich szkoach docho-

dzia ledwo piciuset. Profesorami byli sami Niemcy;

sumy pojezuickie, fundusz edukacyjny, przez rzd pru-

ski zabrane, dobra pojezuickie wcignione w hypotek
jak wasnoci prywatne, biblioteki i gabinety- rozszar-

pane, gmachy szkolne w ruinie, oto co zasta Stani-

saw Potocki, gdy obejmowa ministeryum owiecenia.

A co zostawi?

Jako zwierzchno nad ca administracy wycho-

wania stanowi plan Potockiego, ladem komisyi edu-

kacyjnej (pierwsze w Europie) ministeryum owiece-

nia; jako sposób kontroli nad stanem szkó i nauk ko-

misye egzaminacyjne, do rozpoznania zdolnoci i nauki

uczniów, ze szkó wychodzcych. Do szkó elementar-

nych wprowadza system nauczania Lancastra i Pe-

stalozziego, nauczycieli wiejskich zachca i podnosi

w szacunku i uwadze publicznej — kandydatów na nau-

czycieli szkó wyszych wysya zagranic z instruk-

cyarai, w czem i gdzie doskonali si mieh, zaoy
towarzystwo elementarne do ukadania ksiek szkol-

nych; dobra pojezuickie dla wychowania odzyska
i wasno ich jako funduszu edukacyjnego zabezpie-

czy, zakada biblioteki, zbiory, gabinety. I po dzie-

siciu latach jego urzdowania jak stao wychowanie
publiczne:

„Tysic dwiecie szkó elementarnych, dwadzie-

cia podwydziaowych, omnacie wydziaowych, dwa-
nacie liceów, towarzystwo do ukadania ksiek ele-

mentarnych, dwa instytuty kadetów na dwustu om-
dziesiciu chopców, jeden instytut guchoniemych,
trzy szkoy nauczycieli wiejskich, kilka wzorowych
szkó dla modziey ydowskiej, dwie specyalne szkoy
prawa i administracyi, nauk lekarskich i poonictwa.
Akademia krakowska, nachylona do zupenego upadku,

jego staraniem zostaa podniesiona i ustalona, opatrzo-

na w profesorów, zbogacona zbiorem historyi natural-
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nej, którego nie byo, biblioteka jej, od wieków w nie-

adzie leca, przez J. S. Bandtkiego upoizdkowana,.

a wreszcie uniwersytet warszawski stwoizony, opa-

trzony we wszystkie skady, zbiory i gabinety, w biblio-

tek o stu tysicach tomów, liczcy czterdziestu piciu

profesorów, posikowany ogrodem botanicznym i obser-

watoryum astronomicznem, klinik lekarsk, szko
agronomii i weterynaryi; oprócz tego szkoa muzyki,

szkoa górnictwa, szkoy niedzielne dla rzemielników,

i w tych wszystkich szkoach pidziesit tysicy ucz-
cej si modziey... oto czyny, mówi Staszic, i dodaje

ze zgroz, e takiego czowieka chcieli odda pod sd
jako szkodliwego publicznemu owieceniu, ludzie, któ-

rzy, pod pozorem mioci ojczyzny, suchaj tylko mi-

oci wasnej". Kto tyle zrobi, ten mia prawo napi-

sa z ksik o Wymowie i Stylu.

eby ju póniej do Stanisawa Potockiego nie

wraca, wspomnie jeszcze naley, e napisa Podródr

do Ciemnogrodu. By on w swojem pokoleniu jednym
z najdalej posunitych i najzawzitszych niedowiar-

ków. Owa Podró jest pena przytyków i przygryzek

do Kocioa katolickiego. e czowiek rozumny, i sta-

ry do tego, nie czu, i nie przystao jemu, ministrowi

owiecenia do tego, pisa paszkwilów, a dopiero na

Koció, to dowodzi tylko, jak ta nienawi musiaa go

zalepia. Nie mona si dziwi, e wywoa oburzenie,

e biskupi alili si przed Cesarzem Aleksandrem i e
Cesarz spowodowa dymisy ministra. Ze stanowiska

cile literackiego tylko, trzeba powiedzie o Podróy to.

co autorowi byoby zapewne najprzykrzejszem, to jest,

e chce by dowcipn i zabawn, ale taka nie jest.

Godne wspomnienia s MyH o Pismach Polskich,

starego Adama ks. Czartoryskiego, generaa ziem po-

dolskich, wydane po raz pierwszy w roku 1801. Nie

dzieo naukowe; raczej artyku literacki, napisany przez

czowieka, który si za uczonego nie uwaa. Ale ten

czowiek ma wiele rozumu, wiele trafnego zmysu i roz-
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4sdkii, wysokie wyksztacenie, znajomo wszystkich

literatur europejskich, a polsk kocha szczerze i sdzi

j dobrze. To, co mówi o pisarzach, dawniejszych czy

nowszych, jest prawie zawsze suszne. Ale nie to jest

gównym celem i gówn treci jego ksiki. Chodzi

mu o to, e ludzie powinni pisa lepiej, ni pisz i o do-

bre pisanie si starad. Przechodzi zatem róne gazie
literatury, nawet dziennikarstwo, i wskazuje bdy
przeciw jzykowi, stylowi, czy smakowi, które w tych

rónych rodzajach zauwaa. Co do czystoci i popraw-

noci jzyka robi spostrzeenia i uwagi tak trafne, po-

daje rady tak zdrowe, e byyby przydatne zawsze,

w naszych czasach moe jeszcze potrzebniejsze ni
przed wiekiem. adnie pisze przytem; swobodnie, bez

pretensyi, lekko; a bywa nawet bardzo zabawny i dow-

cipny, kiedy wymiewa eleganckie damy, które wola-

yby nic nie je cay dzie, ni znie upokorzenie:

polsk ksik na swoim stoliku, albo terminologi

uczonych metafizyków, rozprawiajcych o jajoci i mo-

joci {das Ich, i le Moi). Domaga si usilnie i susznie,

krytyki, która moe talenty ksztaci, a strzedz je od

zbocze; zaleca j Toicarzystwii Przyjació Nauk jako

jeden z jego obowizków. Koczy gorcem sympaty-

cznem upomnieniem o zamiowanie, strzeenie, piel-

gnowanie jzyka. Wszystko razem dobra, adna, ro-

zumna ksika, wicej warta, ni wiele wspóczesnych
Nauk Wymowy i Poezyi.

Z krytyków i literatów ówczesnych postaci naj-

wybitniejsz, a zarazem najbardziej zblion do kary-

katury, jest Osiski. Dowcipny, zoliwy, nie przepusz-

czajcy nikomu, by bardzo poszukiwanym i oto3zo-

nym wielkimi wzgldami, bo bawiono si jego dow-
cipem, a obawiano uszczypliwoci. Wszystkie wic
schadzki i posiedzenia warszawskiego areopagu litera-

ckiego bez Osiskiego obej si nie mogy. W s-
dzeniu drobiazgowy, obdarzony szczególnym wchem
do wietrzenia sów „gminnych i nieprzyzwoitych",
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W naganie ostry, zoliwy i bezwgldny, do Wirgila
i Horacego, do Racina i Boileau przywizany namit-
nie, fanatycznie, suchy przytem i pedantyczny, pozba-
wiony wyobrani i uczucia poetycznego, stworzony
by Osiski nie na krytyka, ale na wielkiego inkwizy-

tora literatury, na to, eby kad ksik bra na tor-

tury, wycign z niej ewidency kacerstwa, i skaza
na stos. Ta drobiazgowa i pedantyczna wybredno
zrobia mu saw wielkiego krytyka. atwo i wpra-

wa w pisaniu wierszy gadkich i zaokrglonych (oka-

zana w tómaczeniach) zrobia mu saw poety; talent

deklamacyi, jedyny, którego mu dzi zaprzeczy nie mo-
emy, stawia Osiskiego bardzo wysoko w estyraie

poetów i literatów warszawskich, którzy na wycigi
ubiegali si o zaszczyt i ask, eby wiersze ich na
posiedzeniu Towarzystwa Przyjació Nauk on swoim
dwicznym gosem raczy odczyta. I przez te swoje

wasnoci wyrós na tyrana literatury i poezyi, na nieo-

mylnego Aristarcha; jego sowa byy wyrokami, dog-

matami, i tak w t swoj nieomylno uwierzy, e
sta si najupartszym, najzatwardzialszym ze wszyst-

kich. Siemieski w Obozie Klasyków powiada bardzo

adnie, e wszystko si zmienio, nawet Kajetan Ko
mian ostyg w zapale i nienawici, robi niektóre kon-

cesye; jeden Osiski „poszed do grobu z dwoma wier-

szami parodyi Dziadów, z Od do Kopernika i z La-

harpem pod pach".
Tymczasem do tej powagi wyroczni, ze wszyst-

kich wspóczesnych on wanie mia najmniej prawa.

Zdolnoci poetycznej nie byo ani iskierki w tej dre-

wnianej gowie, a zdolnoci krytycznej nie byo take.

Jego Kurs Literatury by bardzo licznie suchany, i to

jest skad jego mdroci, wielkie dzieo jego krytycy-

zmu; niestety, ten kurs literatury to jest powtórzenie

zupene, niewolnicze, lepe, kursu literatury Laharpa,

we wszystkiem: w ukadzie, w pojciach, w sdach,

czasem nawet w sowach. Czy jest zy, czy dobry,
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Osiski nie ma ztd ani winy, ani zasugi, odpowie-
dzialnod spada na Laharpa.

Wykady swoje w uniwersytecie warszawskim roz-

pocz Osiski w roku 1818, a jego Kurs Literatury Po-

równawczej (wydany po jego mierci przez on), obej-

muje te wykady wanie. Nie tu wic czas i miejsce,

eby o nich mówi. Ale cho nie wykada, chód dziea
nie drukowa, Osiski w Warszawie by, znaczy, po-

jciami swemi na innych wpywa, mniejsze rozpra-

wy ogasza; a to, co myla, mówi i pisa, to, czego
od innych da, to, w czem ich utwierdza, to opie-

rao si na tych samych pojciach, które póniej go-
si z katedry, Kiedy wic chodzi nam w tej chwili

o to, eby zrobi sobie wyobraenie o estetycznych po-

jciach naszych ówczesnych poetów i pisarzy, to mu-
simy zajrze do Kursu Osiskiego, który na pojcia
te rzuca najwicej wiata.

Nie mona go nazwa kursem literatury, bo autor

mówi tylko o poezyi, o rónych jej rodzajach, obja-

niajc przykadami i wyjtkami. Nie jest to take
kurs estetyki, raczej wykad teoryi sztuki rymotwór-

czej, jak j wtedy pojmowano, lub szereg rozbiorów

pewnych tylko poetów i poematów. Osiski, jak La-

harpe, uszykowa przedmiot podug rodzajów poezyi;

naprzód idzie Epopeja od Iliady a do Henryady, Mes-

syady i Wojny Chocimskiej, tragedya od Thespisa do

Feliskiego i Wyka, komedya, dalej satyry, sielanki,

poezya liryczna, a do bajek i epigramatów. Jest to,

naj waciwiej, teorya poezyi, wsparta krytyk niektó-

rych dzie; jest teorya rozwijana z cig myl o pod-

noszcej gow szkole romaniycznej. Autor tego nie

mówi, nic wprost nie nazywa, ale kade sowo, kada
uwaga ma cel, polemika jest ukryta, ale nieustajca

i zacita w wojnie literackiej, podówczas prowadzonej,

kampania po formie, regularna, prowadzona wedug
regu sztuki, która miaa zetrze na nic si nieprzy-

jaciela.

Sl. Tarnowski. „Literatura." T. IV. 6
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Nikt nie jest bardziej zalepionym w faszywym
klasycyzmie jak Osiski, nikt bardziej francuskim.

Wprawdzie raczy on pozwala, e Corneille przesadzi,

kiedy dla utrzymania jednoci miejsca, kaza spisko-

wym naradza si w przedpokoju Augusta, przypusz-

cza, e akcya mogaby trwa wicej ni godzin 24,

mówi askawie o Schillerze: ale pomimo to, po za La-

harpem nie widzi nic, i prócz Francuzów i Rzymian

nic nie zna. Greków z tómacze tylko (i to zapyta
mona nieraz, czy zna, czy nie powtarza zda z kry-

tyków francuskich). Niemców wcale, Gothego nawet

nie wspomina, mówic o tragedyi; a Szekspira, kiedy

wspomnie musi, zbywa oklepanymi ogólnikami o ge-

niuszu i barbarzystwie.

U literatów francuskich dawnej szkoy, uderzaj

dwie rzeczy: gruntowna nieznajomo wszelkich litera-

tur obcych, starych i nowych, prócz rzymskiej, i lepe

upodobanie w swojej, wiara, e ona jest najwysz i naj-

doskonalsz. (Trafia si to i teraz jeszcze: Yictor Hugo

est h premier poet de la France, est a dire du monde).

Z tej ignorancyi i z tej zarozumiaoci wyszo cae lite-

rackie Credo Laharpów, Delillów, wszystkich poetów

i krytyków XVIII wieku. Cay wiat ju si tego wy-

par; pani Stael pierwsza zatrzsa t wiar u Prancu-

2(5-^^—wspóczenie z Osiskim wykada Yilleraain kurs

literatury francuskiej, o Niemcach i Anglikach ju
nic nie mówic, a nasi trzymali si Laharpa, wierzyli

w Atali i w Ogrody Delilla.

Powtarzaj oni cigle, e daj tylko natury

i prawdy, e to s róda piknoci, a tak mao maj
uczucia tej natury i prawdy, e Osiski naprzykad bez

wahania powie „klasyczno grecka, rzymska i fran-

cuska", jak gdyby to byo to samo. Czy tamtych nie zna,

czy nie czuje rónicy? Zdaje si, e oni, jak Francuzi,

mieli zmys tylko dla penych i brzmicych wierszy,

i e regularna tyrada z powanemi i okrgemi kaden-

cyami, jeeli, jak mówili, „wyraaa uczucia wzniose",
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zaspakajaa ich zupenie. Pikno poetyczn pojmo-
wali jako pikne uczucie w gadkim i brzmicym wier-

szu. August przebaczajcy spiskowym, Tytus wyrze-

kajcy si Bereniki, to najwzniolejsze przedmioty poe-

zyi. Wielka namitno jest dozwolona, pod warun-

kiem, eby si sama potpiaa (Fedra) i bya bohater-

sk. aden z nich nie pojby, e Hamlet moe by
poetycznym. Obok tego przyzwoito — wszystko co

gminne, paskie, nizkie, zakazane pod kar mierci; sam
Homer ile znosi od nich wyrzutów. Nie przystoi wiel-

kiemu królowi jak Ulisses przebiera si za pastucha,

ani królewnie jak Nausikaa pra bielizny!

Z takiem pedantycznem uczuciem poprawnoci
i pompatycznoci, bo bynajmniej nie poetycznoci j-
zyka, i przyzwoitoci, a raczej konwencyonalnej cere-

monialnoci, etykiety poetycznej, ze znajomoci jedy-

nie francuskich i aciskich poetów i krytyków, za-

biera si Osiski do swoich wykadów.
Wstp jest programem, a zarazem wiernem zwier-

ciadem jego poj, i wypowiedzeniem wojny szkole

romantycznej, raczej poezyi, bo wojna ta prowadzi si
z Homerem i Sofoklem tak, jak z Mickiewiczem. Za-

pytuje, o co spór, chyba o sowa, jeeH nowa szkoa
uznaje poetów greckich za wzory piknoci. Otó o to

wanie, e stara, uznajc tradycyjne nazwiska tych

poetów, spaczya ich rozumienie i cze, jak sam to

najlepiej w swoim o nich sdzie pokaza.

Trzeba mu odda sprawiedliwo, e strofuje La-

harpa, który Homerowi przyznaje wicej „siy i wy-
nalezienia", Wirgiliuszowi „wicej tkliwoci, smaku
i sztuki", i Yoltaira, utrzymujcego, e najlepszem dzie-

em Homera jest... Eneida. Ale sam jake ciasno tego

Homera sdzi, kiedy mówi, e „Homer chcia wdzi-
kiem i urokiem poezyi przekona wspóziomków o nie-

bezpieczestwach niezgody!" Naprzód, jako uczony
i krytyk z powoania, powinien by zna Wolfa i o oso-

bistoci Homera mówi mniej miao; ale pomijajc to.
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samym zmysem artystycznym powinien by zrozu-

mie, e Homer, ktokolwiek on by, wanie nigdy nic

nie cicia; e brak zamiaru i rozumowania jest wa-
nie jego cech. Wirgiliusz cicia, chcia pochlebi ro-

dowi Juliuszów, sawi jego boskie pochodzenie i z nie-

go pocztki Rzymu wywodzi; Racine chcia poga-
ska Ludwika XIV przez Augusta albo Tytusa; wszy-

scy poeci polscy tego wieku chcieli, zakadali jaki cel,

rozumowali naprzód, Homer nie chcia. Albo jak po-

dziwia szczytno tej sceny, kiedy Jowisz aje zranio-

nego Marsa; scena jest pyszna, ale Osiskiemu podoba

si w niej to, co pewnie nikomu, a Homerowi najmniej

w gowie postao, oto uczucie moralne Jowisza, który

jako ojciec bogów, i ludzi i ich opiekun, gromi „krwa-

we bóstwo". To pojcie Jowisza, jakby jakiego mo-

narchy, majcego uczucie swego obowizku, jest wprost

komiczne, trzeba powiedzie, e powtórzone prawie do-

sownie za Laharpem. Albo kiedy mówi o warunkach

epopei, pyta, co „j od innych rodzajów poezyi odró-

nia?" Cudowno! Podug tego Pan Tadeusz nie byby
poematem epickim, ale mogyby nim by Fioretti fran-

ciszkaskie tak pene cudownoci. Mniejsza o to, ale

nieche si zastanowi ci krytycy, e to, co mieni
koniecznym warunkiem epopei, cudowno, dla Ho-

mera wanie nie byo cudownoci, nie byo machin,
byo w skutku greckich poj rzecz naturaln, prost,

codzienn. Jak ich bogowie siedzieli w kadem drze-

wie i kadem ródle, yli koo nich i z nimi, tak si
z nimi i bih. Có mówi o jego ocenieniu homery-

cznych postaci! „Mio jest widzie Agamemnona, jak

wsparty dostojnoci swych rzdów, utrzymuje rów-

nowag midzy królami". „Menelaus zdolniejszy jest

wasne pastwa uszczliwi, jak cudze podbija". Dla-

czego? W czem? Zkd ta wiadomo? W sdziwym
Idomeneju chcia Homer wystawi prostego i natural-

nego bohatera! W Sarpedonie osodzi mstwo niewy-

mown sztuk ujcia i grzecznoci". Pochway i kry-
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tyki równie faszywe. Mowy Homera s wzorem kra-

somówstwa, ale Hektora ponia Homer, kiedy zwy-

cistwo nad Patroklem daje mu odnie z pomoc Apo-

lina, a kótnie Jowisza z Junon s nieprzyzwoite,

grzesz przeciw smakowi. Naturalnie! aja kobiet,

on i królow, grozi jej ! Ludwik XIV nigdyby tego

nie zrobi.

Niezrównanego wdziku Odyssei nie pojmuje ju
zgoa. Zarzuca jej niejedno akcyi, Homer porzuca

Penelop i Itak, eby pyn z Telemakiem, Tele-

maka, eby szuka Ulissesa, siedm pieni schodzi na

jego pobycie u Feaków i opowiadaniu przygód. To
wszystko da si jeszcze zrozumie; ale có powiedzie
o tem litociwem przebaczeniu, z jakiem mówi o zej-

ciu Odysseusza do piekie! Nic tu szczytnego! Achilles

wolaby by stróem na ziemi! Kto widzia? Jake to

porówna ze szczytnemi piekami Wirgiliusza, z nie-

zrównanym ustpem o Marcellusie? Te pieka akade-

miczne, zimne, dworskie podobaj si Osiskiemu; dla

tsknoty dusz greckich, chepczcych krew z ofiary

Ulissa, dla jego spotkania z matk nie ma zmysu ad-
nego. Porównanie Ulissa z Learem, jest moe najcie-

kawsze ze wszystkiego, a przytem dowodzi, e kry-

tyk Leara nie czyta. Pyta bowiem, który z nich nie-

szczliwszy, i pierwszestwo przyznaje Learowi, bo

ze wszystkiego, co mia, zostaa mu tylko jedna podpo-

ra, „córka nieszczliwsza od ojca" (Kordelia).

Niema wtpliwoci, e czowiek tak usposobiony

do sdzenia, musia, cho si do tego nie przyznaje,

mie wicej upodobania w Eneidzie ni w Iliadzie. Po-

prawno, ogad, pomp Eneidy, by zdolny ceni
i bra j za szczytno. Sd o Eneidzie jest lepszy,

Osiski piknoci jej rozumie do trafnie, cho nie wi-

dzi jednej rzeczy, to jest, e wszystkie postacie Enei-

dy s martwe i bez ycia, a cao, pomimo wszystkich

piknych ustpów, jest nudna.

Z nowoytnych, przesadza zapewne warto Tassa,
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Z Ariostem zgoa nie moe sobie da rady; ale stresz-

czenie Jerozolimy jest moe najlepszym rozdziaem
jego dziea. Milton nie wchodzi w ramy jego poj.
Nie moe on zrozumie poematu bez bohatera; a je-

eli bohaterem jest Szatan, to poemat zajmujcym
by nie moe, bo czytelnik z góry wie, e ten boha-

ter przez Boga zwycionym by musi; (jak gdyby nie

Szatan wanie zwycia w upadku Adama!). Grzeoh

i mier, te postacie niezrównanej fantazyi, których

wraenie jest przejmujce jak mao w poezyi, s po-

dug niego podami zego smaku; sowem, wielkoci

Miltona pozna nie umie. Ale przyznaje przynajmniej,

e pocztek jest wikszy ni wszystko, co w jakiej-

kolwiek epopei spotka mona. Ten ogrom nawet na

tak suchym umyle musia zrobi wraenie.

Henriad i Wojn Chocimsk sdzi do dobrze,

ale nie mie powiedzie, e Henriada nic nie warta,

byoby to blunierstwem. Jednak z samych jego sów
wynika ta prawda jasno, jak soce.

Pojcia jego o sztuce dramatycznej pozna mona,
na kilku przykadach.

Z Schillera mówi jedynie o Dziewicy Orleaskiej;

ma suszno, kiedy jej zarzuca, e jest tylko szere-

giem obrazów, nie dramatem. Zarzuca Schillerowi jed-

n z zalet dziea, figur Karola VII: król nie powinien

by tak mikkim i niedonym! A mio do Lionela

jest podug niego najwiksz zalet sztuki.

Racina naturalnie wielbi nad wszystko, nawet nad

Corneilla. Tkliwo, szczytno, wznioso, najpikniej-

sze zdania moralne, poczone z najwyborniejszym sma-

kiem i przyzwoitoci, stawiaj go nad wszystkich poe-

tów wiata, W Racinie nadewszystko Atalia.

Mówic o Makbecie, którego uporczywie nazywa
Machbetem, pyta, kiedy on móg napisa ten list do

ony, który ona czyta w swojej pierwszej scenie. Prze-

cie a dotd widziao si go cigle, a nie widziao si,

eby pisa? auje, e przy uczcie zjawia si duch Ban-
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ka, nie Dunkana. Przecie zabójstwo cnotliwego króla,

i gocia, byo wiksz zbrodni ni zabójstwo Banka;

wic jego widmo byoby silniej przerazio zbrodniarza.

e Banko wedug przepowiedni mia by ojcem caej

dynastyi królów, to nie obchodzi go wcale. Niepokoi

si o to, co si stao z modszym synem Dunkana, Do-

nalbainem, ale somnambulizm Lady Makbeth wydaje

mu si nieszczliwym pomysem; nie jest ani tragi-

czny, ani zrozumiay. Za to umie nam powiedzie, jak

byo Lady Makbeth na imi: oto Elfryda. Nie mona
zaprzeczy, e wiedzia o niej wicej ni Szekspir.

Moliera Francuzi sdzili dobrze, wic dobrze i Osi-
ski, ale znajc jego smak i przyzwoito, atwo zgad-n jak osdzi Arystofana, tak grubego i le wycho-

wanego.

Naoczni wiadkowie, uczniowie Osiskiego, opo-

wiadali zgodnie, e przychodzi na lekcye z tomem
Laharpa, trzyma go przed oczyma, i w wolnem tóma-
czeniu powtarza to, co tam widzia, z nielicznymi tyl-

ko dodatkami. To, co o rzeczach polskich, co o Szek-

spirze i Schillerze, to byo ju wasnego wynalazku.

Dusze opisanie jego poj byo potrzebnem, bo po-

jcia te same miao wielu, a Osiski by dla wyszych
od siebie rozumem i talentem, wielk powag, by w
ich przekonaniu najuczeszym, najbystrzejszym, naj-

bardziej nieomylnym ze znawców i krytyków. Kaje-

tan Komian umar z tem przekonaniem, i na par lat

przed wasn mierci, w odzie na zgon Osiskiego, ka-

za nam i na jego grób w skrusze i pokorze, i „prze-

baga Ludwika cienie".

Euzebiusz Sowacki by w Wilnie (1811 — 1814),

tem, czem by póniej Osiski w Warszawie, profeso-

rem literatury w uniwersytecie. Z pozostaych skryp-

tów, które byy niewtpliwie podstaw jego wykadów,
przez on po jego mierci wydanych, wnosi mona,
e te wykady miay dwa przedmioty, dwa zakresy.

Jedne rozprawy i zapiski, ogólniejsze, skaday zape-
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wne kurs estetyki, a waciwie wymowy i poesyi\ inne

odnosz si do literatury polskiej.

Ta pierwsza cz, czy kategorya, zgadza si zu-

penie z dzieem Stanisawa Potockiego. Nawet te sa-

me bdy. Do wymowy, zalicza take Sowacki i li-

sty, i dyalogi, i history, i pamitniki etc. Teorya
poezyi jest znowu zupenie podobna do teoryi Osi-
skiego. Ciekawe i objaniajce ówczesn poezy, jest

to, co Sowacki mówi o przedmiocie i celu tragedyi,

o sytuacyach i kolizyach, które przedmiotem jej byc
maj prawo. Cay teatr francuski klasyczny i wszyst-

kie nasze Barbary i Ludgardy mieszcz si w tych ra-

mach, adna z nich nie wykracza; teatr grecki ani no-

woytny angielski i niemiecki nie da si w nie wci-

sn. Nie jest Makbeth ofiar losu ani przeladowan
niewinnoci, ani Ryszard III w trudnem pooeniu
midzy cnot a obowizkiem, ani Hamlet ofiar swych
namitnoci.

Do tei.'0 przybywa jeszcze teorya stylu, z któr
wracamy znowu do Stanisawa Potockiego; mamy zno-

wu styl wielki, redni i prosty, mamy róne jego przy-

kady, wreszcie starannie zebran niezliczon moc figur,

których nazwisk nawet nie mona spamita.
Do drugiej zamierzonej pracy Sowackiego, owej

historyi literatury, naley ju rozprawa o pocztku j-
zyków w ogólnoci, a jzyka polskiego w szczególno-

ci; druga o ksztaceniu si jzyka polskiego, w której

kolejne jego przemiany i postp, nastpnie jego ska-

enie wykazuje na przykadach, od najdawniejszych

pomników jzyka do Zotego Wieku. Potem przez epo-

k makaroniczn a do reformy w poowie XVIII wieku-

Potem kilkanacie drobnych rozprawek, raczej notat

i szkiców, podug których mia pisa o rónych pisa-

rzach polskich, lub o niektórych ich dzieach.

Po wikszej czci s to streszczenia dzie, z krót-

k wiadomoci o autorze, i krótkim nierozwinitym

sdem samego Sowackiego. aowa mona, e tego
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zamiaru nie dokona. W sdach jego zapewne znala-

zoby si wiele uniesie nad niezrównan tkliwoci Kar-

piskiego, ubolewa nad Kochanowskim, który nigdy

nie jest sobie równym, ale wzbiwszy si wysoko wpada

zaraz w zy smak: jednak, gdyby z tych zaledwo roz-

pocztych notat bya si zrobia historya literatury,

kto wie, czy nie byaby lepsz od literatury Bentkow-

skiego. Jestemy upowanieni do domysu, e byo-
by wicej sdu i sd lepszy, e Sowacki byby da
lepsze i ywsze wyobraenie o literaturze. Streszcze-

nie z Dyalogu Orzechowskiego, z „Dworzanina i Roz-

mowy o Elekcyi" Górnickiego, Kaza sejmowych, sd
o Wojnie Chocimskiej Krasickiego, dowodz, e do te-

go rodzaju pracy dobrze by usposobiony i móg zo-

stav\ac ksik bardzo poyteczn.
Z tego rozpatrzenia si w wyobraeniach i dzie-

ach naszych krytyków, estetyków z pocztków wieku,

wyciga si, jako wniosek, pewne znamiona im wszyst-

kim wspólne. Temi s: Naprzód, e pomimo tego, co

wszyscy mówi o naturze i prawdzie, w praktyce na-

tura nie bya dla nich nigdy wzorem i podstaw pik-

noci, ywioem sztuki, ale by nim tylko robiony wzór.Z byaby szkoa malarstwa lub rzeby, w której mo-
dzi artyci nie widzieliby nigdy ywego modelu, ale

tylko antyki, i to w lichych gipsowych odlewach,

i gdzieby ich uczono, e tylko te linie, te postawy, te

ruchy maj w sobie pikno, które oni w tych wzo-

rach widz. A tak wanie bya nasza ówczesna szkoa

poezyi i estetyki. Powtóre, wspólnem jest im to, e
pikno formy pojmuj bdnie, wycznie jako po-

prawno jzyka i ogad wiersza, jako symetry i re-

gularno. Krpuj wyobrani i inwency, nakadajc
jej raz na zawsze pewne wite i nietykalne formy;

krpuj tak samo jzyk, ograniczajc go do uywania
pewnych tylko wyrazów; przyzwyczajaj pisarzów do

starannego i wybrednego przebierania w sowach, po-

przestaj na tem, eby nie byo w poezyi sów gmin-
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nych i paskich, a przypuszczaj co gorszego, bo ton

zniony, bezbarwny, prozaiczny, sprawiony wanie
tem, e unikajc starannie wyrazów zbyt prostych^

poeci posugiwali si takiemi, które byy ^szlacietne",

dobre, ale dobre w rozmowie, w prozie, dla poezyi za

cikie, naprawd nie dod wysokie. Strzegc si gmin-

nych wyrazów, wprowadzili i znosili w poezyi styl i ton

prozaiczny.

Pod wzgldem pojmowania charakterów, bdz
wszyscy tem, e pojmuj charakter jako pooenie spo-

eczne i przywizane do niego obowizki; rozumiej

i chc stworzy króla wojownika, rolnika, matk rodzi-

ny, nigdy indywidualnej ludzkiej duszy. Ztd wszyst-

kie postacie ówczesnej poezyi nie s charakterami, in-

dywiduami, ale formukowymi, ogólnikowymi, stereoty-

powymi typami nie natury ludzkiej, ale pewnych ludz-

kich obowizków, prawide moralnych, lub zbocze od

tych prawide.

Dalej uderza w nich wszystkich brak poczucia

ideau i jego potrzeby w poezyi. Pojmuj wprawdzie

idea moralny, powicenie, bohaterstwo; ale jeeli idea

taki zaopatrz w które z tych sów na wzór Medei

i Horacyuszów, w których zbieraa si podug nich

szczytno, tak jak zbiera si w jednym punkcie elek-

tryczno, jeeli jeszcze figur tak postawili w jakiej

przykrej sytuacyi lub kollizyi, mniemali rozwiza za-

danie i zrobi wszystko, czego potrzeba, eby poezya

robia wraenie i trafia do duszy. Tego wyszego poe-

tycznego pojmowania i tworzenia, tego pierwiastku

idealnego, którego pierwszem objawieniem w ich epoce

bya poezya niemiecka, u Schillera gównie przez uczu-

cie, u Gothego przez wyobrani, tego nie dali, nie

ozuli jego potrzeby, a raczej sdzili, e on polega w
tych sowach szczytnych, w tym doborze szlachetn3^ch

wyrazów, w tych wzruszajcych sytuacyach i chara-

kterach formukowe bohaterskich, jakie widzieli w poe-

zyi francuskiej.
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Dalej jeszcze grzesz tem, e nie domylaj, si
wcale praw i potrzeby wasnego narodowego ducha

w poezyi. aden z nich ani jednem sowem o tem nie

wspomina. Poezya jest gruntem wspólnym dla wszyst-

kich; z rónych materyaów, róni ludzie maj na

tym gruncie wyrabiad te same rzeczy. Jako poezy
narodow pojmuj przedmiot wzity z historyi pol-

skiej, ogólny patron króla ochrzczony imieniem Ste-

fana lub Kazimierza, ogólny patron bohatera nazwany
ókieWvSkim lub Zamoyskim, ambitnego wichrzyciela

nazwany Zborowskim lub Kmit. To jest, przypuszcza-

j w poezyi Polaków, tak jak poezya francuska przy-

puszczaa Turków w Bajazecie, Amerykanów w Alzy-

rze, ale nie pojmuj, eby ci Polacy mogli by Pola-

kami inaczej, jak tamci s Turkami lub Amerykanami;
formuki, gotowe patrony, z polskiem nazwiskiem.

Wreszcie wspólne jest im to, e nie przypuszczaj

w formach poetycznych zmiany i doskonalenia. Podug
nich do koca wiata juby poezyi nic nie pozostao

do zrobienia tylko powtarza i naladowa zawsze

Wirgiliusza lub Racina. Nie pojmuj ani potrzeby ani

monoci nowych form i pomysów, wyszej doskona-

oci. Po za dorównanie wzorom danym i istniejcym

ambicya ich nie siga.

Wreszcie, rzecz wana, w wielkiej czci powód
powyszych bdów, a u ludzi uczonych rzecz nie do

darowania, to obojtno na literatur i poezy wszyst-

kich krajów, ludów i czasów, z wyjtkiem literatury

i poezyi jednego narodu, jednej epoki, jednej szkoy,

i nie tylko obojtno, ale najzupeniejsza jej niezna-

jomo.
Te cechy i wasnoci, wspólne naszym ówczesnym

estetykom i krytykom, znajd si w wiernem odbiciu

w dzieach naszych wspóczesnych poetów.
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I. Ksistwo Warszawskie. Wystpienie Komiana. Modo.
Ody. Wystpienie Wyka. Ody. Rozprawa o poezyi drama-
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Warszawskiem. Rok 1812. Listy JAtewskie. Kmiana Oda na PO'
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niec okresu.





1.

Ksistwo Warszawskie. Wystpienie Komiana. Modos'. Ody.

Wystpienie Wyka. Ody. Rozprawa o poezyi dramatycznej.

Hsym Oswobodzony. Tragedya francuska. Rónica od angielskiej

i niemieckiej. Pojcia tragików polskich. Wyka Gliski. Bar-

bara. Woronicz. Assarmot. Lech. Kazania. Wpyw na ówczesn
Polsk.

Stano Ksistwo Warszawskie. Nadzieja, zawi-
zek, rkojmia, jak wierzono, prawdziwej Polski. Woj-
sko, wsawione ju na polach bitew, wrócio „z ziemi

woskiej do polskiej". W Warszawie by król, saski

tylko wprawdzie, ale wnuk polskiego króla, z mocy
Ustawy 3-go Maja nastpca polskiego tronu, i chód

z ksicym tylko tytuem, panujcy na polskiej ziemi.

To ju nie jest ten naród upady, na trzy czci roze-

brany, wymazany z listy yjcych; to naród który po-

wstaje, dwiga si, odzyskuje swoje prawa i ojczyzn,
jak ju, dziki wojsku, odzyska saw.

Tak o sobie mylaa, to czua ówczesna Polska.

A cho pokój w Tyly zachwia jej nadzieje i zmrozi
cokolwiek jej zapa, to wojna roku 1809 podniosa za-

pa i nadziej, podniosa wiar w Napoleona i w zwy-
cistwo. „Bdzie Polska—co mówi, jest ju Polska!"

Matuszewicz to powiedzia, ale myleli to, wierzyli

w to, wszyscy.

Czasy przejcia i oczekiwania, niecierpliwo i nie-

pokój, z jakim wygldano przyszej, ostatniej ju, woj-
ny, i ostatecznego zwycistwa, musiay odwraca umy-
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sy i uwag od pimienniczych prac i kwestyj. Byo
co wikszego, co pilniejszego, do robienia i do my-
lenia. A jednak pod dobroczynnem, a jedynem przez

cay wiek dziaaniem uszczliwienia, pod rozkosznem

wraeniem odradzania si ojczyzny, zdobytej sawy,
nabytej wiary i ufnoci w siebie, rozwija si bujniej

i literatura take. Poezya, a dotd prawie zupenie

milczca, uderza w swoje klasyczne bardony^ nam si
wydaje, e uderza sabo, ale nasi dziadowie czy pra-

dziadowie czuli w niej zapa i przyjmowali j z zapa-

em. Odom na cze zwycistw i zwycizców towa-

rzysz powitalne, tryumfalne sztuki i przedstawienia

w teatrze. Nie trzeba za upajad si i odurzad, i dla

wojennych nadziei zapomina o pracach, o obowiz-

kach pokojowych, zwykych, powszednich. Czego brak

w polskiej nauce, czego jeszcze niema w literaturze^

to trzeba koniecznie dopeni, dorobi; a wic zaczte

prace i studya historyczne, czy inne, niech nie bd
zaniedbane, niech nie ustaj. Ta tragedya polska, któ-

rej dotd niema, niech si raz przecie zjawi koniecznie.

Ta poezya patryotyczna, w jakichbd formach, która

ma pamid przeszoci podawad, a dusz przyszoci

ksztacid, niech czasu nie traci, niech peni swoje za-

danie . .

.

W latach Ksistwa Warszawskiego literatura jest

ywsza, czynniejsza, gortsza, ni bya w pierwszych

latach wieku.

Wystpuj nareszcie nowi poeci. Komian pisy-

wa ju, ale nie dowierza sobie i nie odwaa si dru-

kowad; Wyk niemiao trzyma w zamkniciu prze-

kad Edypa i Eneidy. Ale to, co si teraz dziao, to

powinno byo nietylko sawid si wierszem, ale w tym
wierszu by sawionem gono, jawnie, przed ca Pol-

sk i caym wiatem.
Nierycho bierze si Komian do pisania. W lite-

raturze zamiowany od pierwszej modoci i rzym-

skich autorów wertujcy z zapaem i uszanowaniem,
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przez ca modod zdaje si on nie mie pocigu do
pisania, a przynajmniej do niego si nie kwapi. Czy
to ch jeszcze nie rozbudzona, czy niemiao, nieuf-

no do siebie samego, poczona z wysok czci poe-

z}i, do, e urodzony w roku 1772 poeta nie wzdy-
cia do kocianki w lataci omnastu, ani w dwudziestu
cztereci nie marzy o sawie, ale dociodzi trzydziestki

kiedy pisze pierwsze swoje próby. Zwykle w tych la-

tach poeci dochodz ju poudnia swojego zawodu. On
rozpoczyna go dopiero, a w tem ociganiu si bodaj

czy nie wida ju, e jedn z gównych cech jego na-

tury i talentu bdzie rozwaga. W Pamitnikach opi-

suje swoje pierwsze autorskie popdy i obawy, i wpy-
wy, które w modoci wykuy jego literacki ywot
cay. Pozna si i zaprzyjani z Wolskim, szambela-

nem niegdy Stanisawa Augusta, a cho dzieliy ich

opinie polityczne, bo jeden by zacitym obroc króla

a drugi zapalonym wielbicielem Trzeciego Maja i Ko-

ciuszki, zbliao ich zamiowanie poezyi.

W ostatnich latach XVIII wieku pisa ju prze-

cie zaczyna. „Wolniejsze chwile powicaem to tó-

maczeniu klasyków aciskich, to lekkim ulotnym wier-

szom, nie wypuszczajc ich na wiat. Przerzucaem si
jak bdny to do sielanek, to do ód, to do wierszy na
uroczystoci przyjació, lub znakoraitszych osób, wzo-
rem Naruszewicza i Krasickiego bez ich nauki i ta-

lentu. Gdy Ignacy Potocki wróci z wizienia, powita-

em go od; napisaem drug do Aleksandra Zamoy-
skiego na jego wito, obie patryotyczne. Napisaem
trzeci do ksinej generaowej Czartoryskiej na ob-

chód powicenia kocioa Sybilli".

A dopiero wielkie wypadki przerway jego milcze-

nie. Na odgos bitwy pod Marengo, zatrzs si wiat:,

drgn te musiao i serce czowieka, który wzrok pe-

en tsknoty i nadziei zwraca na legiony, który zwy-
cistwo Bonapartego powita musia z lem wikszem

St. Tarmirski. „Literatura" T IV. 7
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uniesieniem, e po ostatnim rozbiorze dosta si pod
panowanie austryackie, byo to wic zwycistwo nad

jego nowymi panami. Pierwsz te w szeregu pisa-

nych na cze Napoleona jest Oda 7ia Bitiue pod Ma-
rengo. Klasycznyci reminiscencyj i zwrotów pena, za-

czynajca od Jdzy Niezgody, a koczca porównaniem
Bonapartego do Jowisza, jego nieprzyjació do druzgo-

tanych zucliwayci Tytanów, w swoim rodzaju oda

ta jest typow, a bya te i wyrazem powszechnyci

nadziei i zudze kiedy witaa „Otarz Swobody".

A po Austerlitzu, po Jenie, w miar jak wojska fran-

cuskie zbliay si do polskich granic, rosy naturalnie

nadzieje i zapa dla zwycizcy. Ju to nie zudzenie,

nie nadzieje, ju rzeczywisto!

Zawarty pokój nie zada faszu tym nadziejom,

przyszo zdawaa si pewn; jest te niezaprzeczenie

miay a szczery, uroczysty ton tryumfu w tej Odzie

na Pokój, której dalsze strofy wpadaj chwilami w ton

cokolwiek niszy, ale trzy pierwsze susznie uchodzi

mog za doskonao w klasycznym rodzaju. Mickie-

wicz nie by sprawiedliwym kiedy mówi, e ten jeden

raz w yciu Komian by poet. Razów takich znala-

zoby si wicej, zwaszcza w „Czarnieckim"; ale do,
e i on musia odda tej odzie uszanowanie, cho nie

bez przymusu, który to przymus, do widoczny, wi-
cej Komiana zabola, ni. go ucieszya pochwaa.

Z Ksistwem Warszawskiem przesta on by wiej-

skim gospodarzem, znanym tylko ssiedztwu. Suba
powoaa go do Warszawy, a jako referendarz w radzie

stanu zajmowa wysokie w rzdzie ówczesnym, czo-

wiek rozumny i powany, wysze w spoeczestwie sta-

nowisko, tak autor ód, mionik i znawca i sdzia su-

rowy rzeczy literackich, sta si powag w Towarzy-

stwie Przyjació Nauk, jego ozdob i chlub, i saw-
nym ju w ówczesnej Polsce poet.

Sawnym, ale nie podnym. Suba musiaa mu
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wiele czasu zabiera, a prawido „czytaj wicej, ni
piszesz" by zawsze w myli przytomnem. Oprócz „Zie-

miastwa, o którem ju w tych latach myla, które

moe pisad zaczyna, mao z tych lat pozostao wier-

szy. Zabawny jest widok tego zaciekego monarchisty

i konserwatysty, piszcego wiersz na jak wolno-rau-

larsk uroczysto; wida, e i on musia spaci dug
modzie podówczas powszechnej, a jego naturze i pó-
niejszym przekonaniom tak przeciwnej. Doskonale za

to do przekona tych przystaje Mowa Katona^ napisana,

jak wiadczy, ^jeszcze za Ksistwa Warszawskiego'.
Wszystko za, co z tych lat pochodzi, nosi t sam ce-

ch wiary w Napoleona, wszystko to, jak wszystko, co

si wtedy w Polsce mówio, pisao i robio.

W Towarsysticie Przyjació Nauk Komian znaczy
wiele, ma powag, sam zanadto uznaje powag Osi-
skiego. Zawizuje si znajomo, przyja na reszt
dugiego ycia, z modym Wykiem, którego litera-

ckie zasady, w teoryi przynajmniej, nie s tak prawo-
wierne, jakby da Komian i Osiski,' cho jego poe-

tyczna praktyka nie buntuje si przeciw ich reguom.

Sam mówi, e pierwszem jego dzieem wasnem,
bya Msza w., w wierszu do piewu przeznaczonym,
napisana w roku 1808. Czy go pami nie zawodzi? Wy-
dawcy jego pism (wydanie poraiertelne) znajduj w Ga-
£crie WarssawsUej z roku 1807, Od do Folaków, podpi-

san literami F. W., które Wyka do wyranie wska-

zuj. Ale gdyby nawet ta oda nie bya jego pióra, to

niema wtpliwoci, e i on jak Komian, wstrznity
historycznymi wypadkami, zacz ju i pisa wicej
i wydawa. Owszem, wicej ni Komian puszcza
w wiat okolicznociowych patryotycznych hymnów
i dytyrambów. Pierwsza oda z roku 1807 jest saba;
ale póniejsza, na Poicrót Wojska do Warszaicy (1809),

zwaszcza na ogoszenie konfederacyi, Ogoszenie Polski

jak mówi tytu (1812), w tym samym stylu co ody Ko-



100 HISTORYA LITERATURY FOf.SKIEJ.

miana, nie s od tamtych sabsze, owszem, moe rów-

niejsze. W innych wierszach, na imieniny Komiana
naprzykad (1812), albo na Fusty Teatr w Warszawie
(z tego roku), jest ten pogodny dobry humor, ten dow-

cip chwilami do uszczypliwy, który Wyk zachowa,

na zawsze, i nie bez wdziku pokae w wierszach za

swojej staroci. Tómacz Wirgiliusza nie zasklepia si-

w samej staroytnej poezyi. Niebawem (1811) napisze

z polecenia Towarzijstiua Przyjació Nauh t Bospraicii

o Pcezyi Bramatycznej, któr komisya tego Towarzy-

stwa— a zasiada w niej nawet Niemcewicz— znajdzie

tak rewolucyjn, tak niebezpiecznie wzgldn dla Szek-

spira i dla Schlegla, e Rozprawa odrzucona, nie bya
godn ukaza si w Rocznikach Towarzystwa! Wyk
pozwala sobie nietylko zna rzeczy podejrzane, ale je

nawet tómaczy. Tómaczy naprzykad z Schillera dtc

Ideale, a tómaczenie, oryginaowi tonem nie równe,,

jest przecie adne (1809). O poezyi dramatycznej ma-

rzy: i nie marzy tylko, ale j tworzy.

Przyjcie Napoleona, przyjcie wojsk polskich, ich

zwycistwa, obchodziy si, naturalnie, okolicznocio-

wemi sztukami w teatrze. Jedn z takich i ze wszyst-

kich najlepsz, napisa Wyk. Jest ni Rzym Osicoho-

dzony z roku 1809. Tre: napad Gallów. Senatorowie

na kurulskich krzesach, miecz Brennusa, vae victis

i odsiecz Camillusa. Wszystko ciga si do wspó-
czesnych wypadków. Bitwy z Gallami, opowiadane w
cigu sztuki, podobne zupenie do Raszyna. Fabiusz,.

który nie mogc stoHcy obroni, cofa si w gb kraju,

do ksicia Józefa. Brennus oczywicie reprezentuje Ro-

syan. W zakoczeniu wystpuje Sawa, i ju nie pod

figurami, ale otwarcie mówi o kampanii. Jest w tej prze

mowie kilka adnych wierszy. Z ówczesnych sztuk oko-

licznociowych najlepsza. Przedmiot dobrze wybrany,
stosowny, nie nacigany. Alluzye wyrane, ale nie-

zbyt^otwarte, stosuj si do pozoru równie jak do zna-
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czenia, do Rzymu, Gallów, i Kamilla równie jak do

Polski, jej nieprzyjació i ksicia Józefa.

Ale to rzecz drobna, przypadkowa, a poeta myli
o prawdziwej, o wielkiej sztuce dramatycznej. Upra-

wia j; w roku 1809 ma ju Gliskiego. O tem moe
nie wiedzielibymy wcale, gdyby w jego pomiert-

nych papierach nie by si znalaz wiersz do Fryde-

ryka Augusta. Z jakiego powodu rzd Ksistwa za-

kaza wystawi Gliskiego na scenie? Musia by chyba
powód polityczny, obawa obraenia Rosyi. Do, e
zakaz by, a autor tragedyi upomina si o to u króla

Saskiego, imieniem niby pani Ledóchowskiej, która

miaa grad rol Heleny. Wiersz jest wcale adny, a jest

dokumentem, metryk tej pierworodnej tragedyi W-
yka,

Rzecz dziwna, e wiksza cz prac poetycznych

Towarzystwa Przyjació Nauk zawiera si w drama-

cie. Zwaywszy, e Ziemiastwo Komiana dopiero si
podówczas ledwo zaczynao pisa, a na Stefana Csar-

nierhiego dopiero zbieray si w jego gowie die schwan-

henden Gesalen, pokae si, e oprócz Okolic Krakowa,

poematu maych rozmiarów, i oprócz piewów Histo-

rycznych Niemcewicza, wszystkie wiksze poetyczne

dziea tej epoki wchodz w dziedzin dramatu. Mamy
piciu lub szeciu poetów, którzy tragedye pisz, nie ra-

chujc tych, którzy je pisz od niechcenia, jakoby z przy-

padku, a trzech, których czynno prawie wycznie
powicona bya tragedyi, a sawa na niej oparta. Nie

zdaje si, eby geniusz dramatyczny by w nas wro-

dzony i bardzo dzielny, eby ta forma poetycznego
tworzenia bya nam najatwiejsz i niejako naturaln,

przynajmniej caa historya naszej literatury dotd
wiadczy przeciwnie. Zkde wic nagle taka na tem
polu podno?

Tómaczy si to dwoma powodami. Pierwszym
jest ta ch, któr trzeba cigle mie na pamici, kie-

dy si mówi o literaturze Stanisawa Augusta i Towa-
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rzystwa Przyjació Nauk, eby mie w jzyku polskim

wszystko, co literatura raiec moe, eby wiat nie móg
mówi: oto Polakom w icb literaturze tego lub owego
braknie. Jest moe cokolwiek naiwnoci w tej nadziei,

e braki takie odrazu dadz si zapeni, ale w tej chci
jest uczucie bardzo pikne. Dramatu polskiego nie

byo, trzeba wic stworzy go koniecznie. To powód
pierwszy.

Drugim bya moe stosunkowa atwo zadania.

Nie trzeba sdzi, eby literaci ówczeni wyobraali
sobie stworzenie dramatu jako rzecz atw; owszem,

czuj oni w swój sposób, ale czuj ywo ogromne trud-

noci zadania. al si na nie wszyscy, i wszyscy tó-

macz niemi niedostatki swoich dzie. Wiedz, jak jest

trudno uoy dramat, któryby ,, wzbudza lito lub

przeraenie", jak trudno stworzy jednostajny cha-

rakter, któryby sam sobie w niczem nie zaprzecza,

jak trudno rozoy akcy tak, eby akt pierwszy obej-

mowa zupen i porzdn ekspozycy, eby w drugim

tntryga si ju plcjtaa, w trzecim, eby dosza do tego

najwyszego stopnia zawikania, po którem ju musi

nastpi przesilenie; w czwartym, eby suchacz naj-

bardziej dra o los bohatera, a w ostatnim dopiero,

eby wraenie litoci i przeraenia roso do najv/y-

szej potgi w strasznej katastrofie. Takie stopniowa-

nie wrae utrzyma, a przytem jeszcze nie naruszy

adnej z trzech jednoci, jednoci nie gwaci a za-

chowa prawdopodobiestwu, sceny nigdy nie zosta-

wi pust, sowem zachowa wszystkie prawida wy-

bornej tragedyi, co za sztuka, co za trudno, jak a-

two jakiego warunku nie dotrzyma, jak regu
przekroczy i cign na siebie sprawiedliwe gromy

Osiskiego!

Jednak w zadaniu tem, jak je pojmowali, mieli

ci poeci wielkie uatwienie. Mieli wzory, nad które, jak

mniemali nic wyszego, nic doskonalszego nie byo,

ieatr francuski, i potrzebowali, chcieli zrobi tylko to



TRAGEDYA FRANCUSKA. 103

i tylko tak, jak widzieli we wzorze. Nie jest to ani

miesznem, ani uwaczajcem, ani nawet dziwnem.

Kady dzisiejszy poeta dramatyczny, kiedy tworzy, ma
przed oczyma idea inny, ale go ma; mówi sobie, e
chciaby zrobi tak dobrze jak Szekspir, albo jak Gothe,

albo jak Schiller, nic wicej nie da. Tylko, e w na-

szym dzisiejszym stanie dramatu i jego pojciu, poeta,

choby nawet chcia naladowa nie moe, i choby
cae ycie wpatrywa si w Ryszarda, Egmonta, lub

Wallensteina, pomocy i uatwienia w nich nie znaj-

dzie. Dlaczego? Bo dramat dzisiejszy oparty jest na

indywidualnoci, na charakterze, na historycznej i psy-

chologicznej prawdzie postaci, które przedstawia. Je-

eli naprzykad pisz Jana Kazimierza i jeeh chc
naladowa Szekspira lub Gothego, cae moje nalado-

wanie z natury rzeczy musi si ograniczy na wykra-

dzeniu im rzeczy zewntrznych szczegóowych; wpro-

wadz wiele scen ludowych, bd przeplata ywio
patetyczny scenami potocznemi, bd si stara wiel-

kimi rysami charakteryzowa lud, mnóstwo ludzkie, ale

Jana Kazimierza, Lubomirskiego, Kordeckiego, Czar-

nieckiego, musz wydoby z siebie, na adnego nie

znajd wzoru, bo nasz dramat da, eby kada posta

bya sob, cile oznaczon i odrbn. Nawet gdzie s
podobiestwa czy to natury, czy sytuacyi, nawet tam
w adnym wzorze uatwienia nie znajd. Wahanie Ham-
leta nie posuy mi wcale, jeeli zechc wystawi
w dramacie wahajcy charakter Stanisawa Augusta;

albo, eby si trzyma jednego przykadu, pomidzy
Lubomirskim a Koriolanem jest niezawodnie pewne
ogólne podobiestwo charakteru i sytuacyi, a czy mo-
na skorzysta z jednego sowa Szekspira, wzi choby
jeden rys z Koriolana i przenie go w Lubomirskie

go? Nie; typ jest jeden, ale indywidua s odmienno.

Albo czy monaby w abdykacyi Jana Kazimierza pró-

bowa tylko naladowa abdykacy Ryszarda II? Nie;

sytuacya jest podobna, ludzie, charaktery, powody
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dziaania s zupenie inne, kady z nich, robic t sa-m rzecz, musi inaczej czu i inaczej myle.
Inaczej w dawnym teatrze francuskim, daleko wi-

cej ogólnym i typowym, ni charakterowym, indywi-

dualnym. Dmochowski, tak jak Boileau, kae poecie

tragicznemu wiedzie tylko, jakie s obowizki i uczu-

cia króla, ojca, syna, czowieka na publicznym urz-
dzie, kae mu sposób mylenia, czucia, mówienia po-

szczególnych postaci stosowa do tych pooe i obo-

wizków, da typu nie czowieka, gatunku nie egzem-
plarza, króla, nie Jana Kazimierza. Typ, gatunek, mo-
e by wspólny wielu narodom i wiekom; obowizki
króla lub ojca, uczucia matki lub wojownika gincego
za ojczyzn, zostay w naszem dzisiejszem pojciu tem
samem w gruncie, w istocie rzeczy, czem byy w poj-
ciu Francuzów przed laty dwustu. Greków przed dwo-
ma tysicami lat. W ich granice, w ich ogólne szerokie

kontury zmieci si Oktawian August tak dobrze jak

Zygmunt August, Atalia tak dobrze jak Bona, Ifigie-

nia tak samo jak Wanda. Caa rónica w tem, e dra-

mat klasyczny francuski pojmowa, da i przedsta-

wia czowieka moralnego albo spoecznego, dramat

nowszy, czy go nazwiemy romantycznym, angielskim

lub niemieckim, jednem sowem, dramat chrzecija-
skich europejskich narodów, ten, którego najwyszym
wyrazem, pocztkiem i kocem jest Szekspir, pojmuje

i przedstawia czowieka psychologicznego.

Z tego teraz mona pozna, dlaczego i w jakiej

mierze dramat francuski móg by pomoc i uatwie-

niem dla polskich aspirantów poezyi tragicznej. Skoro

tylko chcieli si zamkn w sferze tego dramatu, a o ni-

czem innem nigdy aden z nich nie pomyla, wic jak

Francuzi chcieli stwarza tylko typy, w dramatycznych

sytuacyach: a kiedy nie chodzio im o osob, lecz tyl-

ko o gatunek, wic do kadego gatunku czowieka mo-

ralnego znajdowali i wzory, i materyay, i rysy go-
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towe W dramacie francuskim. Jeeli, naprzykad, po-

trzebny by czowiek osiwiay w usugaci Rzpltej, m-
dry, zacny, dowiadczony, który mia i wzburzone umy-
sy poskramia, i modego króla naucza, co winien

ojczynie i sobie, gatunek znalaz si atwo u Francu-

zów; wzi Burrhusa z Racina, przypatrzy mu si do-

brze, przenie go z dworu Nerona na dwór Zygmunta
Augusta, i bdzie ietman Tarnowski. Harda xA.talia,

Semiramida ciciwa wadzy, mog dostarczy niejedne-

go rysu do Bony trucicielki, która oczywicie bdzie
miaa tyle waciwoci Bony, ile tamte miay wasnych
cech i znamion Atalii i Semiramidy. Idealna Estera,

pena mioci swego narodu, lub Ifigienia, powica-
jca ycie z rezygnacj, moga si przyda do Jadwigi

lub Wandy, a smutna Aricia lub inna przeladowana
nienawinno do Ludgardy.

To te cay charakter polski ówczesnego dramatu

polskiego polega na tern, e tre sztuk wzita jest

z polskiej historyi; ani forma nie jest wasn, ani poj-

mowanie ideaów tragicznych nie róni si w niczem

od francuskiego, ani wreszcie w samych tych posta-

ciach niema ani polskiego typu, ani pitna history-

cznej ich indywidualnoci. S to sztuki polskie tak jak

Alzyra jest amerykask, Bajazet lub Zaira tureck.

Rzecz naturalna, e kiedy nasi ówczeni poeci pojmo-

wali postacie dramatyczne tylko jako typy pewnych
obowizków, pooe lub uczu, wic w dramacie na-

rodowym, który chcieli stworzy, nie mogli szuka ni-

czego wicej jak wypadku z dziejów Polski i polskich

nazwisk. Ich pojcie i ich ambicya nie sigay dalej,

i w najlepszej wierze mieli za dramat polski, narodo-

wy, kady dramat o Jadwidze, o Barbarze albo o Wan-
dzi. Dlatego ich zadanie byo nierównie atwiejsze (tak

jak go rozumieli), niby byo zadanie dzisiejszego dra-

matycznego poety.

Suszno wymaga, eby dziea tych tragików s-
dzi z ich stanowiska. atwo potpi ich, przykada-
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jc do nich miar naszych pojd dzisiejszych, sdzc
podug skah Szekspira lub Schillera; ale sprawiedli-

wiej bdzie postawi si na ich stanowisku, przypuci
je na chwil jako prawdziwe, a tak dopiero z ich wa-
snego punktu widzenia dochodzi i sdzi, o ile zro-

bili to, co zrobi chcieli, o ile ich dziea s dobre lub

ze podug ich wasnych poj.
Sd ten w przeciciu nie wypadnie dla nich po-

chlebnie. Z wyjtkiem jednej „Barbary" Feliskiego,

która niezaprzeczenie naley do dobrych sztuk fran-

cuskiego teatru, i mogaby by podpisan przez Vol-

taira, moe nawet przez Racina, wszystkie inne zosta-

j poniej swojego ideau. Nie dajc od nich wcale

charakterów psychologicznie i historycznie prawdzi-

wych, ani poetycznej wielkoci lub wdziku od ich

postaci, przyjmujc wszystkie warunki i konwenien-

cye, podug których tworzyli, i chcc przesta skro-

mnie na piknych, wymownych tyradach, wierszach

i kadencyach, i tych nawet nie znajdzie si tam pra-

wie nigdy. Uwaasz imprekacye Kamilli lub Hermio-

ny za szczyt patetycznoci? Dobrze, daj mi wic co,

coby miao przynajmniej to patetyczne zacicie i po-

pd, ten wezbrany potok piknych sów^ i okresów. Sen

Atalii, albo opowiadanie Theraraena o mierci Hipo-

lita s wzorem tych epizodycznych opowiada, które

dramat francuski tak lubi, a których charakterem jest

patos umiarkowany, uspokojony? Zgoda, ale prosz
o co, coby tym charakterem, piknoci i wykocze-
niem wiersza zbliao si do wspomnianych wzorów,

W „Barbarze" znajd, gdzieindziej nie. Zdaje si, jak

gdyby wyobrania tych poetów nawet z pomoc tych

wzorów jeszcze im dorówna nie moga; zdaje si, jak

gdyby poetyczna zdolno bya u wszystkich do niz-

k. Zna to po samej nawet formie. Najwicej, na co

zdoby si mog, jest jzyk poprawny i wiersz, jak

oni nazywali gadki i potoczysty, to jest dobrze rymo-

wany, z naturaln, wyranie odznaczon kadency;
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wiersz prawdziwie silny, pyncy szybko, przywizu-

jcy uwag muzykalnym rytmem i udzcy j pozora-

mi, jest. wielk rzadkoci. Mocy wyrae, szczli-

wych zwrotów, a choby tylko tych pompatycznie wy-

raonych sentencyj, które mimowolnie zostaj w uchu

i w pamici, w które tak obfituje teatr francuski, tu

niema, cho s widoczne po temu usiowania. W tyra-

dach francuskich jest przynajmniej ten patos zewn-
trzny, to stopniowanie uczucia, ten wiersz harmonijny

i podniosy, który unosi jeeli nie myl, uczucie i wyo-

brani, to przynajmniej gos; kada z nich da si bar-

dzo piknie deklamowa. Z naszych prawie adna.

Z wielkiej obawy, eby nie wpa w ton poufay i po-

toczny, paski jak mówili, nasi dramatycy, zajci wy-

bieraniem szlachetnych wyrazów, wpadli w przyzwoity

redni ton prozaiczny, ze wszystkich, jakie s, najprze-

ciwniejszy patetycznoci, najniestosowniejszy w jzy-

ku namitnoci. Rozpacz, oburzenie, mio, przekle-

stwo, wszystko to trzyma si przy ziemi, i przemawia

tak, jakby mówi moga nauka, rada lub uwaga. Ten
jzyk, w poczeniu z sytuacy tragiczn, a nieraz

gwatown, sprawia naprzód ogóln dysharmoni, a po-

wtóre rozlewa po caym dramacie jaki jednostajny

szary, bezbarwny koloryt, który czytelnika nudzi, kie-

dy znowu nu go widoczne usiowania poety, eby
wzbi si do wysokiej patetycznoci. Nieraz zdarzy si

tym poetom znale w historyi sytuacy dramatyczn^

i z niej uoy scen, zdoln w dobrem wykonaniu wy-

woa wielkie tragiczne wraenie, ale wykonanie nie do

pisze nigdy, scena, pomimo materyau, jaki w sobie

zawiera, pozostaje martw i zimn.
Jeeli czego mogli nabra od Francuzów, to sztuki

zapltania wza dramatycznego, i skrupulatnej dbao
ci o to, eby wszystko w sztuce byo rozumnie uspra-

wiedliwione, jasne i logiczne, eby nic nie dziao si

z przypadku, ale wszystko z powodu i to z powodu

wicego si cile z akcy gówn; Francuzi prze-
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strzegaj tej zasady cile i praktykuj j z wielk
biegoci. Nasi wiedz o niej, uwaaj j za jeden

z gównych momentów swego zadania, a rzadko kiedy

umiej da sobie rad z wymylon przez siebie sa-

mych akcy i rozwiza j przez ni sam, naturalnie

i logicznie; najczciej widoczne s sznury, za które

poeta gwatem cignie katastrof.

Co do charakterów wreszcie, nie mona da ich

od teatru, uksztaconego na wzór francuski, ale mo
naby da postaci, które byyby w swojej ogólniko-

wej typowoci cho troch sympatyczne, eby jakim-

kolwiek wreszcie sposobem umiay przynajmniej utkwi
w pamici. Dramat francuski posiada t sztuk; „Fe-

dra" i „Cyd" mog si nie podoba, ale si nie zapo-

minaj. U nas, oprócz „Barbary", niema w tym cayrc
teatrze jednej postaci, jednej sceny, jednej sytuacyi,

którbyray pamitali, któraby nam bya przytomn,
wszystko zaledwo przeczytane, zaraz si zaciera i zapo-

mina. Nie mona wytómaczy tego inaczej, jak wspól-

n tym wszystkim poetom sab zdolnoci drama-

tyczn.
Akcye niewprawnie i niezrcznie rozwizywane, sy-

tuacye dramatyczne bez wraenia, bo traktowane nie-

donie, patetyczno w zamiarze wielka, w rzeczy-

wistoci saba, postacie bez ycia, brak w nich pol-

skiego pierwiastku, cho nie brak polskiego uczucia

w autorach, a wreszcie jakie ogólne jednych do dru-

gich podobiestwo, wspólne znamiona rodu czy szkoy,

takie, e autora od autora, a tragedyi od tragedyi trud-

no rozpozna; oto gówne cechy naszego klasycznego

dramatu, nie dajce bardzo wysokiego w3^obraenia

o zdolnociach ówczesnych tragików.

Wyk studyowa Schlegla, podziwia Szekspira,

ale tragedye swoje z lat modych, pisa jak wszyscy,

podug francuskich wzorów i regu. Z ówczesnych poe-

tów dramatycznych, on by najpodniejszym, a jed-
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nym z tych, którzy, jak mówi Komian, trzymali ber-

o poezyi.

Wyoy on dokadnie wszystkie swoje pojcia

o tragedyi w trzech rozprawach, dodanych do „Gli-

skiego", „Barbary" i „Bolesawa"; s to te same, które

odrzucio Towarzystwo Przyjació Nauk. W rozpra-

wach tych okazuje si bardzo miaym, prawie bun-

towniczym (pozwala sobie nie wierzy w dogmat jed-

noci miejsca), ale miao to pozorna, w drobnych

szczegóach; w gruncie rzeczy jest prawowierny. Nic le-

piej tego nie dowodzi, jak to, co pisze o tragicznych

charakterach. Wedug niego, charakterem dobrze po-

jtym i przeprowadzonym, jedynym godnym tragedyi,

jest ten, który dochodzi szczytu w zem lub w do-

brem. Najwysza cnota, albo najwysza zbrodnia; je-

eli charakter zatrzymuje si na jakim stopniu pored-

nim midzy jedn a drug, jest saby, le przedsta-

wiony, nie godzien poezyi.

Dramat moe mie, musi mie, mówi Wyk, je-

den z tych trzech celów: religijny, polityczny albo mo-

ralny. Atalia ma cel religijny, bo „okazuje, jak Opa

trzno broni dobrej sprawy sabszego przeciw prze-

mocy mocniejszego". Brutus ma cel polityczny, „bo

uczy, e dla ojczyzny trzeba wszystko powici". Zu-

penie to samo, co mówi Osiski o Homerze, e chcia

ziomkom swoim wystawi niebezpieczestwa wani
i zatargów domowych. Zawsze to wyrachowanie, ten

z góry powzity zamiar, to parti pris jakiego celu, do

którego poezya suy musiaa.

Z takim celem zasiada Wyk do pisania. Cel

polityczny mia pokaza naprzykad, e dla ojczyzny

wszystko trzeba powici, i cel ten speniaa „Wan-

da": albo, e za zdrad idzie zgryzota i kara, a za do-

wód suy „Gliski". Gdyby zapyta Gothego, jaki

mia cel polityczny lub moralny, kiedy pisa „Gotza",

Szekspira, w jakim pisa „Hamleta" albo „Otella', mo-

e aden nie umiaby odpowiedzie.
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Pierwszym dramatem Wyka by Gliski. Cel by
polityczno-moralny: pokaza zgryzot i smutny koniec

czowieka, który odstpi wasnej ojczyzny i sta si
jej nieprzyjacielem. W owym czasie, nie odlegym od

roku 1792, kiedy wraenie jego byo jeszcze wiee,
„Gliski" musia mie powodzenie, bo zawiera skryte

alluzye; kady, czytajc nazwisko Gliskiego myla
o kim innym. Myla i sam autor, i t to ukryt my-
l róni si „Gliski" od jednostajnie konwencyonal-

nych innych dramatów Wyka.
Ale te tylko tem. Wykonanie niedone nie zdo-

ao skorzysta z przedmiotu, który istotnie móg by
dramatycznym. Zamiast pokaza Gliskiego naprzód

zatwardziaym wrogiem ojczyzny, a nastpnie stopnio-

wo doprowadzi go do alu i wstydu, Wyk zaraz

w pierwszej scenie pokazuje go ju prawie gotowym.
Sumienie zrobio przed podniesieniem kurtyny poow
tego, co powinien by zrobi dramat. Gliski ju si
oskara, nazywa si sam zdrajc i zbrodniarzem (scena

z córk), a tylko resztki dumy przeszkadzaj mu przy-

zna si do winy otwarcie; ale czuje si odrazu, e ta

duma lada chwila kapituluje. Ztd wynika, e koli-

zyi wewntrznej, walki charakteru ju prawie niema,

jest tylko ostateczne nawrócenie bardzo szybkie i po-

tem, nieudatny plan powrotu do Polski, wykryty i za-

koczony mierci Gliskiego.

Na pocztku wychodzi Gliski w nocy, otoczony

widmami, cigany wyrzutami, jak Orest albo Franz

Moor. „Tye to, Zabrzeziski, czy mnie zwodz oczy?'^

Przed córk, która go uspokoi próbuje, przypomina
swoje zbrodnie, tskni do ojczyzny, do cnoty; przeom,
zwrot w jego duszy ju jest widocznie dokonany, kie-

dy ukradkiem z polskiego obozu przychodzi Trepka,

niegdy wychowaniec, przyjaciel Gliskiego i narze-

czony Heleny. Z czem przyszed Trepka? Oto z tem,

eby Gliskiego nawróci, lub zabi. Niepojt nie-
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zgrabnoci poety, zwierza si Trepka ze swego zamia-

ru Helenie, która jeszcze dziwniejszym sposobem, za-

miast nadchodzcemu ojcu powiedzie prawd, ostrze-

ga go pósówkami, i dopuszcza do tego, e gdy Gli-

ski propozycye odrzuci, eby si przed królem Zyg-

muntem nie upokorzy, Trepka rzeczywicie rzuca si

na niego z paaszem, ale chybia. Tem rozczulony Gli-

ski, nawraca si do cnoty i ojczyzny, obiecuje przej
do polskiego obozu; plan uoony, Trepka ma wróci,

eby Gliskiego z Helen uprowadzi.

Ale Gliskiego denuncyuj przed carem, e umyl-
nie zwleka wojn; obrona i przyja brata carskiego,

Andrzeja, nic pomódz nie moe; dymisya, której da
Gliski, gubi go stanowczo w oczach cara.

Ratunek jego jedynie w ucieczce. Na nieszcz-

cie, chwytaj wracajcego do miasta Trepk. Nowy
dowód przeciw Gliskiemu, zwaszcza, e z obozu pol-

skiego nieprzyjaciele Gliskiego sami przestrzegli cara,

eby si mia na bacznoci. Jeeli Gliski nie da pew-

nego dowodu wiernoci przy straceniu Trepki, które

w jego oczach ma by wykonane, wtedy sam zginie.

On jednak, chcc urar,owa Trepk, wydaje przed ca-

rem prawd: sam chcia przej do króla, sam jeden

jest winny. Wyznanie nic nie pomaga, Trepka ginie,

Gliski, skazany na mier, sam si zabija. W tej

chwili Polacy przypuszczaj szturm i zdobywaj Smo-

lesk.

Tre wskazuje, e dramat nie obraca si okoo
Gliskiego i rónych stanów jego duszy, ale okoo
Trepki, który do Smoleska wchodzi i z niego wy-

chodzi. Gdyby nie jego schwytanie (dzieo przypadku,

którego teorya tak si kazaa Wykowi wystrzega),

byby Gliski z przebaczeniem króla wiód bogi ywot
na Litwie. atwo pozna, jak to przeniesienie punktu
cikoci dramatu, to usilne a niedone szukanie sy-

tuacyj dramatycznych w zewntrznych tylko zawika-



112 flISTORYA LITERATURY POLSKIEJ.

niach i wypadkach, jak wielce to paraliuje dramat,

a zwaszcza jego gówn posta.

W lad za „Gliskim" posza Barbara Radziicillóic-

na, grana w Warszawie w r. 1811 (jeden raz), ze sawn
pani Ledóchowsk w gównej roli, Historya Barbary,

istotnie bardzo stosowna do dramatycznego obrobie-

nia, bya ulubionym przedmiotem naszych poetów.

Przed Wykiem pisali ju swoje „Barbary" inni; Wy-
bicki midzy nimi, w sposób niedony, a do miesz-

noci prawie.

„Barbara" Wyka, pomimo ywszej na pozór

akcyi i natoczonych wypadków, pomimo wszystkich

usiowa autora, eby Barbar zrobi jak najidealniej-

sz, najpoetyczniejsz, „Barbara" ta niewarta „Barba-

ry" Feliskiego. Akcya tu popltana, niewyrana, in-

trygi nie wytómaczone, nie przygotowane, charaktery

mde; Barbara cho szczytna i wzniosa, cho przez

pi aktów tylko si powica i prosi króla, eby jej

odstpi, nie umie wzruszy swoj osob. Bona, okrut-

na trucicielka, nietylko nie przeraa, ale mieszy pra-

wie, bo nie wida w niej innego motywu dziaania,

jak oburzenie na mcsaliuns\ patos ten przypomina sa-

wn królewn z „Cyda". Samo prowadzenie akcyi

niedone, nie dramatyczne, o czem tre najlepiej

przekona.

Zaczyna si dramat w chwili, kiedy król sprowa-

dzi Barbar na koronacy do Krakowa; ona wymawia
si od tego zaszczytu. Wzgldy polityczne i róne sny

i przeczucia ka jej obawia si korony, a szlachetne

serce mówi, e dla spokoju ojczyzny powinna siebie

i szczcie powici. Tymczasem zbiera si burza:

przychodz posowie z probami do króla. Tak to, co

u Feliskiego jest rodkowym punktem dramatu, tu

suy mu za pocztek. Ale jeeli to jest zawizkiem,

có bdzie treci dramatu? Jaki wtek wysnuje poeta

z tego pocztku? Dokomponuje go poeta, wymyli
w podnej wyobrani.
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W akcie drugim, gdy August powtórzy posom
odmow i zapowiedzia koronacy ony, powstaje nie-

mal bunt — panowie si rozjedaj, król postanawia

zoyd koron i wróci na Litw; Barbara i Maciejo-

wski nie mog odwie go od tego zamiaru.

Rozjtrzonych panów podszczuwa Bona przeciw

Augustowi, ale gdy im radzi rokosz, natrafia na skru-

puy; odzywa si wierno i przywizanie do Jagiello-

nów. Oburzona t polsk mikkoci, Bona woa: „Któ
mnie uwolni od Barbary?" — jak woa Krzywousty
o Zbigniewie. Jeden z dworzan, bezimienny jaki skca-

rius, kae jej by spokojn, ona dorozumiewa si z pó
sowa — spisek przeciw Barbarze uknuty. Zygmunt
August tymczasem, cho sam tylko co mówi o nie-

chciach Bony, przyprowadza do niej Barbar, mówic,
e samo tylko macierzyskie serce zdoa uspokoi udr-
czon Barbar i nakoni j do przyjcia korony. Bona
podejmuje si tej roli, zostaje sama z Barbar, i wte-

dy tak czarno jej przedstawia skutki maestwa i ko-

ronacyi, e przeraona Barbara mdleje—odprowadzaj

j do pokojów Bony, gdzie usuny dworzanin podaje

jej trucizn w trzewicym napoju.

Ju tedy Barbara otruta, ale nie na tem koniec

jej udrcze. Przeciwni królowi panowie uradzili mi-
dzy sob zerwanie maestwa— Prymas si na to zga-

dza, Kmita da podpisu Barbary; a gdy ona, gotowa
powici koron, ale nie cze i imi ony, podpisu

odmawia, Kmita chc6 przymusi j si. Kmita bardzo

lekkomylny, bo móg przecie pomyle, e nawet
gdyby ulega fizycznej przemocy i podpisaa, to zaraz,

znalazszy oparcie w królu, byaby odwoaa. Na szcz-

cie, do tego nie przyszo; król wszed na t scen.

Barbara wyprosia Kmit od sdu i kary, a ten, zw}'-

ciony t wielkodusznoci, upad na konana i obie-

ca popraw. W tej samej chwili Maciejowski zdoa
nawróci innych panów, wzruszy ich swoj wymow,

>( Tftr>otosk'. „Liteiatura" i . IV o
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tak, e wszyscy godz si na koronacy Barbary. Od-

bywa si wic koronacya, po niej hod ksit lennych;

ale podczas tej uroczystoci Barbara sabnie, odchodzi,

umiera (za scen). Bona ze skarbami ucieka tymcza-

sem, zostawiwszy synowi na poegnanie list, w którym
donosi, e „haba jego zatarta, Barbara otruta".

Pierwszy rzut oka wskazuje, jak nieskutecznymi

rodkami chcia Wyk rozcign i oywi akcy.
Te nienaturalne rozmowy Bony z Barbar, ta jeszcze

mniej naturalna próba przymusu, ten wyjazd Bony
z otruciem zwizany, wszystko to miao, z niemaem
pogwaceniem historyi, stanowi szereg scen tragicz-

nych i efektowych. Ale wszystko to jest lune, nielo-

giczne, bez zwizku, nawet bez najmniejszego efektu.

Barbara Feliskiego w swoim ukadzie daleko prost-

szym, ma daleko wicej ycia, godnoci, nawet patosu.

Jeden ustp ciekawy, to scena Tarnowskiego z Kmit
w II akcie, rozmowa o bezkrólewiu, odbicie obrad Sej-

mu Konstytucyjnego, dowód, jak wiadomo upadku

Polski tkwia gboko w umysach i w sercach ówcze-

snych ludzi, kiedy chwytaa kad sposobno, eby
si odezwa i da moraln nauk.

Woronicz, ze swoj natur uczuciow, atw do

rozczulenia i do zapau, nie wicej od innych moe,
ale czulej, rzewniej, bra do serca to, co widzia i cze-

go si spodziewa. Jego ówczesne kazania—mowa przy

powiceniu sztandarów— suchaczów pobudzay do ez,

a jemu robiy saw wielkiego kaznodziei. Podniesio-

ny na duchu, utwierdzony w swojej nadziei i wierze

w przyszo, Woronicz pisze ten Hymn do Boga, który

mu zrobi saw pierwszego liryka u wspóczesnych,

a który jest na zawsze pomnikiem jego piknej duszy

i najpikniejszym zapewne jego wierszem. Czynny jest,

zajty wielkimi pomysami.

Kiedy Towarzystwo Przyjació Nauk zawizao
si w tym celu, eby z narodowego bytu ratowa co
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jeszcze z niego zostao, jzyk i literatur, i kiedy w po-

czuciu tego obowizku rzucio si na wszystkie moli-

we pola pimiennictwa, i gromadzio wiadectwa i wia-

domoci o wszystkiem, co polskie, od historyi do przy-

rody, od poezyi do sowników, wszystko ciciao ci-
gn do swojej warowni i w niej zabezpieczy, my-
lao take wiele o poezyi: chciao j stworzy. Z te-

go popdu wyszed cay ówczesny teatr, Feliski, W-
yk i t, d., z tego popdu „Zieraiastwo" Komiana,
i wszystkie bez wyjtku pisma Niemcewicza. Woro-

nicz wtedy poda wniosek uoenia 2eniosigtc, czyli

zbioru polskich pieni, który rozszerzony po caej Pol-

sce, w caej piewany, b^^by obron i propagand na-

rodowoci. W zbiór ten wchodzi miay poezye daw-

niejsze, i te, które teraz pisa si miay, a cao mia-

a si dzieli na trzy grupy: pieni religijnych, moral-

nych i narodowych. Te ostatnie miay opiewa wszyst-

ko, co byo w historyi polskiej wielkich ludzi i wypad-
ków, i tym sposobem przywizywa naród do ojczyzny

i uczy go ulubionego, tylekro powtarzanego przez

Woronicza prawida: „Cnota waszym ywioem, a rze-

miosem sawa".

Myl utopijna, bo poezya narodowa nie tworzy si
na rozkaz w zgromadzeniu uczonych ; Towarzystwo
Przyjació Nauk, które tyle zrobio, jej jednej zrobi

nie mogo. Ale sdzio, e zrobi. piewy Historyczne

Niemcewicza s widocznie odbiciem tej myli, s tym
dziaem narodowym zamierzonego pienioksigu; a ca-

a poezya Woronicza powstawaa widocznie w duchu
i kierunku pomienionego wniosku.

Assarmot, jest to wiersz krótki, na pó opowiada-

jcy, na pó liryczny. Prawnuk Noego, protoplasta Sar-

matów, przy rozejciu si plemion z pod wiey Babi-

loskiej, bogosawi swoje potomstwo w kilkunastu stro-

fach, z których kada koczy si tem upomnieniem:

Cnota waszym ywioem, a rzemiosem sawa
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Inny jeszcze poemat mia w myli i zacz Wo-
ronicz, tym poematem jest Lech. Zdaje si, e miaa
to byd jaka epopeja o pocztkach Polski, i jak „Sy-

billa", jak ów zamierzony pienioksig, miaa suy
do utrzymywania witego ognia w narodzie. Ale jest

go tylko jedna pie caa, druga niedokoczona, i za-

ledwo pocztek trzeciej. Czy wielka strata i szkoda,

e go niema wicej? Wtpi. Jeeli „Sybilla" nie jest

arcydzieem, „Lech" jest niem jeszcze mniej. Sama for-

ma jest w najwyszym stopniu nuca. Pomijajc ju
to, e napuszysta jak nigdy, najeona epitetami kuty-

mi na sposób Naruszewicza, okropna jest samym wier-

szem. Wiersz ten jest rymowy, naprzeraian, co drugi,

trzynasto i jedenastozgoskowy, co na wzór niby he-

ksametru, przeplatanego pentametrem, ale twardszej,

chropowatszej, bardziej jednostajnej i nucej kombi-

nacyi wiersza, niepodobna sobie wyobrazid.

Tred jesfc nastpujca: Z Chrobacyi za wyrokiem
bogów przychodzi król Lech do swojej przyszej ojczy-

zny i do bratniego plemienia, któremu ma panowad.
Król prawdziw3^, w zbroi jak Sobieski, w purpurze jak

Stanisaw August. Lud po niemylnych znakach pozna-

je, e ten przeznaczony mu jest od bogów, radod po-

wszechna. Wtem stary arcykapan jakiego fantasty-

cznego sowiaskiego boga przepowiada przyszod na-

rodu; przepowiednia ta bardzo podobna do tego roz-

pamitywania, które byo w „Sybilii", ta przyszod do

tamtej przeszoci. Gdy doszed do Stanisawa Augu-
sta i rozbioru, kapan prorokujcy omdlewa. Lecz mo-

dli si do bogów, eby odwrócili ze wróby, lub jego

zamiast narodu zgadzili, przyczem opowiada szeroko

dzieje plemienia sowiaskiego i swoje. Coby powie-

dzieli badacze tej zamierzchej przeszoci na proto-

plast Assarmota, na Antenora, który po upadku Troi

Sarmatinm fato profugus take liczy si do naszych pa-

tryarchów, na tosamod Windów czy Wenedów z Ital-

skimi Wenetami, a nas, Sowian czy Polaków z Wan-
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dalami, na wandalskiego Genseryka, przezwanego bez

ceremonii Gsiorkiem? Zostawmy to tym uczonym.

W poemacie, zaledwo Lech dokoczy swojej cnotli-

wej przemowy, kiedy arcykapan ocuci si z omdle-

nia, w które popad na widok upadku Polski, i w unie-

sieniu zaczyna obwieszcza, e Lech i naród znaleli

ask u bogów. Znajc Woronicza, mona przypuci,
e kapan mia prorokowa powstanie z tego upadku,

-ale poemat urwany, przepowiedni niema.

W tym Lechu znajduj si ustpy, z których

mona powzi najlepsze wyobraenie o ujemnych stro-

nach Woronicza.

Wicej, ni na wierszach, opiera si sawa Woro-
nicza u wspóczesnych na jego kazaniach i mowach
pogrzebowych. Musiay te mowy sprawia gbokie
wraenie, kiedy ci, którzy je syszeli, mówi o nich

z uniesieniem, z którego wnosiby mona, e to drugi

Skarga. Wielk t saw przypisa moe naley na-

przód temu, e po dugim upadku wymowy kocielnej

kazanie dobre, rozumne i oywione prawdziwem uczu-

ciem byo nowoci i musiao wydawa si doskona-

em; powtóre przedmiotom tych mów. Rzadko mówca
mia wdziczniejsze ni Woronicz: czy mówi przy

otwarciu sejmów Ksistwa Warszawskiego, czy przy

powiceniu sztandarów, czy wreszcie nad grobem Po-

niatowskiego i Kociuszki, zawsze temat by taki, e
musia trafi do serca suchacza. Jednak czytajc dzi

kazania i mowy Woronicza, nawet te, które uchcdziy
za pikniejsze, przychodzi si do przekonania, e, nie

mówic ju o Skardze, nie mona ich postawi obok

kaza póniejszych, nam wspóczesnych mówców re-

ligijnA^ch, nie ju Kajsiewicza, ale Goliana lub Anto-

niewicza.

Ale saby poeta, kaznodzieja nie tak wielki, za jakie-

go uchodzi, ma Woronicz znaczenie w poezyi przez ten

nowy i jemu jednemu do owego czasu waciwy odcie
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patryotycznego uczucia, odcie wierzcy w przyszo^
peen niezachwianej nadziei. Oprócz tego jest jeszcze

wzgld inny, który mu nadaje niemae znaczenie. W ca-

ej literaturze wieku XVIII jest widoczny brak uczu-

cia religijnego; pisarze i poeci pierwszej czci nasze-

go wieku, zrodzeni i wychowani w tamtym, po wik-
szej czci, zwaszcza starsi z nich, mieli jego wyobra-

enia (Stanisaw Potocki, Dmochowski, Niemcewicz
i t. d.). Nie lubi oni wystpowa z niemi otwarcie^

nie atakuj religii, owszem, w pismach wyraaj si
o niej z uszanowaniem, ale w gruncie s tem, co w wie-

ku XVIII nazywano filozofami. Ale w pocztkach na-

szego wieku nasta zwrot ku chrzecijastwu, zwrot

bardzo silny, jak gdyby mu nagrodzi chciano drwiny

Voltaira i zgorszenia kultu rozumu. Dla Napoleona

bya religia ywioem i warunkiem politycznego po-

rzdku; dla Chateaubrianda sentymentalnem roztkliwie-

niem; ani „Duch Chrystyanizmu", który chcia Pana
Boga zrobi poetycznym, ani konkordat, który otwo-

rzy Jego kocioy, nie byy jeszcze dowodami gb-
szego i silniejszego, ani powszechniejszego zwrotu re-

hgijnego w umysach. Zwrot ten dokona si przez

nich, ale raczej pomimo nich, przez umysy prostsze,

przez uczucia szczersze i mniej sob zajte, ale si do-

kona w caej Europie. W naszej literaturze Woronicz
jest pierwszym, który go oznacza; pierwszym, dla któ-

rego Bóg nie jest czczem sowem, tradycyjnem poj-
ciem, z którera si wojowa nie chce, które si ze zwy-
czaju otacza pozornem uszanowaniem, ale Bogiem y-
wym, w którego si wierzy, jak w absolutn prawd,
którego si kocha, jak absolutn dobro, w którym si
pokada nadziej, jak w absolutnej sprawiedliwoci. Gor-

liwo religijna Woronicza, jego witobliwo, dodana
do powagi i wpywu jego biskupiego urzdu, przyczynia
si wielce do zwrócenia ycia i obyczaju w kierunku

religijnym, do rozszerzenia i wzmocnienia uczu i poj
religijn3^ch, a ten ton now}^, oddawna w naszej litera-
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turze nie syszany, przez niego pierwszego w naszym
wieku na nowo do niej wprowadzony, nadaje mu w niej

stanowisko znaczniejsze, niby mu nadaa poetycka
warto jego dzie. Jeden z koniecznyci pierwiastków

poezyi, wygnany z niej przez cay wiek prawie, wraca
do niej przez niego; a cho si dobrze wyrazi nie umie,

przecie jest. Nastpi po nim inni, którzy go wyra
lepiej, pikniej. A ju u niego okazuje si ten pierwia-

stek zrosy z drugim: z uczuciem patryotycznem. To,

co bdzie dusz poezyi Krasiskiego wycznie, Mickie-

wicza w wielkiej czci, jest ju dusz poezyi Woro-
nicza, cho bardzo dalekiej od doskonaoci.





11.

Niemcewicz. Odrbne stanowisko. Rodzaj talentu. Tendencya.
Wpyw. Cecha i zasugi ycia. Obojtno na form. Znajomo
literatury angielskiej. Nowe wpywy. Wadysaiv pod Wnrn.
Komedye. Libreta do oper. Osiski, Przekady i wiersze ory-

ginalne, Bogusawski. Dmuszewski. Komedye okolicznociowe
i inne. Tragedye Euzebiusza Sowackiego,

Kiedy Komian i Wyk nie odwaali si jeszcze

drukowa, Niemcewicz, prawda, e starszy od nich

i jako pisarz ju znany i gony, wydawa swoje poezye.

Za pierwszego powrotu z Ameryki (1802), pisa elegij-

ny poemat ..Puawy", a przygotowa i odda do druku

cay ten tom poezyj, który wyszed w roku 1803. Jest

w nim duo tómacze; jest dydaktyczna powie John-

sona „Rasselas"; jest (nie dydaktyczna wcale) powiast-

ka wierszem, do zgrabnie przeoona z Yoltaira, „Co

si damom podoba"; s drobne wiersze, z angielskich

przeoone. Ale s i wasne. Jest caa (do saba) tra-

gedya, „Wadysaw pod Warn". S „Dumy", które

z czasem znajd si midzy „piewami Historyczny-

mi", i to te wanie, które najwicej miay powodze-
nia i sawy: ókiewski, Stefan Potocki, i Gliski. Na
wied o kampanii pruskiej, o Jenie, o Ksistwie War-
szawskiem, Niemcewicz, wezwany przez dawnych ko-

leirów, przez marszaka Wielkiego Sejmu, nie da si
zatrzyma w Ameryce, odjecha on, a pojecha do

\\'arszawy, gdzie mia zosta i bj^d jednym z ludzi naj-

bardziej znaczcych, a do roku 1831.
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Pomidzy poetami i pisarzami pierwszych trzy-

dziestu lat XIX wieku, zajmuje Niemcewicz stanowi

sko znaczce, a zupenie osobne. Osiski, Wyk, Ko-
mian, Dmochowski, Bentkowski, Stanisaw Potocki

i wszyscy inni, to czci jednego ciaa, nietylko przez

to, e wsz5'^scy nale do tego samego Towarzystwa
Przyjació Nauk, ale e duchem i form pism swoich,

jakikolwiek jest tych pism przedmiot, s do siebie zbli-

eni i podobni. Wszyscy wyszli z jednej szkoy, wszy-

scy maj te same pojcia i dnoci literackie, trzy-

maj si z sob solidarnie, a w dziejach literatury wy-
stpuj jako grupa, jako plejada, jako cile zczony
zastp ludzi, oywionych jednym duchem, jako To-

warzystwo.

Niemcewicz, cho czonek Towarz3'stwa Przyja-

ció Nauk, a w ostatku nawet jego prezes, stoi w tem
gronie osobno, jak gdyby do niego nie nalea; niema

tych wspólnych cech rodowych, które odznaczaj tam-

tych, w ich szkole przebywa czasem, ale w niej nie

zostaje stale. Nie jest take romantykiem; zachowuje

midzy jednymi a drugimi zupen neutralnod czy nie-

zaleno, lub raczej nie troszczy si o kwestye lite-

rackie. Pisze bardzo wiele, z nich wszystkich najwi-

cej, i pisze wszystko, co tylko czowiek wierszem i pro-

z pisad moe, od tragedyi i bajki, od historyi do pam-

fletu; a jednak nie wyglda nigdy na pisarza z profe-

syi, ale zawsze z przypadku, z okolicznoci. Biograf

jego, ksi Adam Czartoryski, charakteryzuje wybor-

nie rodzaj jego usposobienia i pracy: „Niemcewicz,

mówi, nie dba wiele o doskonao artystyczn: nie

szed za przestrog saepe verte stylum\ rzeczy raz napi-

sanej przeglda i poprawia nie lubi, konceptu, który

go bawi, choby on szkodzi dobroci dziea, za nic

w wiecie nie byby wyrzuci. By on naprzód obywa-

telem, potem czowiekiem towarzyskim w gronie swo-

ich przyjació, potem jeszcze czowiekiem, lubicym
wasn zabaw, a na kocu dopiero artyst, chccym
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zabezpieczy swoj literack saw. Ten ostatni wzgld
najmniej go obchodzi".

I na tern polega rónica midzy Ursynem a jego

wspóczesnymi Itolegami w poezyi, to mu nadaje od-

rbne pos'ród nich stanowisko i fizyognomi zupenie

odmienn. Jeeli nie moemy liczy go do grupy, do

bractwa, do legionu Przyjació Nauk, to przecie nie

dla jakiego wielkiego i nadzwyczajnego poetyckiego

talentu — tego nie mia; nie dlatego, e kierowa poe-

zy na nowe tory i gotowa drogi przed Mickiewi-

czem — tego nie zrobi; nie dlatego, jakoby w jakim-

bd rodzaju tworzenia by si okaza wielkim, no-

wym, oryginalnym — ale wycznie tylko dlatego, e
nie jest poet ani pisarzem z profesyi, e literatura

jest dla niego rzecz podrzdn, rodkiem, e teorye^

zasady, prawida, nie obchodz go wcale, e obojtnem
mu jest, kto ma suszno i kto ostatecznie zwyciy,
e nie jest literatem.

Szczególny to talent, który wszystkiego próbo-

wa, a zupenie dobrze nie zrobi nic; szczególny pisarz

i czowiek, który by i tragikiem, i historykiem, i po-

wieciopisarzem, i poet lirycznym, i satyrykiem, i baj-

kopisem, i tómaczem, i paszkwilist, - a w czem by
zupenie dobrym? W niczem. Gzy powiemy e „pie-

wy Historyczne" s tem, czem by zamierzay? nie;

e „Zygmunt III" jest dobr history? nie; e „Tczy-
ski" jest pikn i zajmujc powieci? z pewnoci
nie; e si uday „Kazimierz Wielki" i „Warneczyk?"
najmniej ze wszystkiego; e „Powrót Posa" albo „Sa-

molub" s adnemi, zabawnemi komedyami? i to nie;

i tak o wszystkiem, co tylko pisa, bo nawet bajki,

cho Niemcewicz liczy si do dobrych fabulistów, nie

mog równa si z bajkami Krasickiego, a powiedzia-

bym, cho niemiao, i z bajkami Morawskiego. Wic
có? Nie jest poet, nie jest historykiem, nie jest po-

wiecipisarzem, nie jest tragikiem, nie pisarzem kome-

dyi~czeme on jest? Do czego przecie mia wyrany
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talent, jak bya natura tego talentu i waciwe powo
anie pisarza?

Nadzwyczajna atwod pisania i nadzwyczajna a-
two pracy, wielka zdolno popiechu, przytem wiel-

ka zdolno schwytania, spamitania i naladowania

najrozmaitszych form; jaka eklektyczna zdolno, e-
by bardzo wiele obj i wiele wyda, ale wyda to

nie wykoczone i nie zgbione; bystroci pojcie wiele,

wiele dowcipu, ogromna gotowo odpowiedzi; wyo-

brani mao, uczucia zasób wielki, i wielka ywo i g-
boko tego uczucia, ale zdolno udzielenia tego uczu-

cia maa; wiadomoci bardzo wiele, gruntownej nauki

w niczem; ch do wszystkiego, nawet do wszystkie-

go zapa: jednego, wyranego, statecznego powoania
nigdy.

Przez t eklektyczn zdolno chwytania wszyst-

kiego, przez atwo przybrania swojej myli w kad
form, bystro i gitko umysu, przez dowcip i na-

mitno i gotowo odpowiedzi, by wybornie usposo-

biony do jednego zawodu i powoania: by stworzony

na publicyst. I gdyby za jego czasów prasa bya miaa
takie znaczenie, jakie ma dzisiaj, to on, z temi wszyst-

kiemi waciwociami swego talentu, ze swoim zmy-

sem politycznym i wielk znajomoci spraw publi-

cznych, z t ustawiczn tendency, która bya jak

gdyby wrodzonym kierunkiem jego umysu, w której

i dla której wszystko pisa, byby niezawodnie zosta

publicyst ogromnej sawy i wpywu. e to bya jego

waciwa i moe najwiksza zdolno, dowodzi i ta ga-

zeta, któr wydawa za Czteroletniego Sejmu, i to, e
ze wszystkich pism jego najlepiej uday si te, które

zbliaj si do dziennikarskiego zawodu; a pozwala tak

sdzi i natura jego umysu, zoonego z inteligencyi,

dowcipu, sprytu, namitnoci i popiechu.

Te same wasnoci byy zupenie niedostateczne,

eby go zrobi poet lub historykiem,— i rzeczywicie

w caej masie dzie Niemcewicza nie znajdziemy ani
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jednego, któreby yo, jak yj, naprzykad „Satyry"

Krasickiego, któreby dzi byo czem wicej ni sza-

nown pamitk. A wic jeeli dziea s rednie, je-

eli maj warto bardzo tylko wzgldn, wic zkde
to wielkie znaczenie Niemcewicza, to powaanie, które

go otaczao za ycia i dzi jeszcze otacza jego pami
i zkd zwaszcza jego stanowisko w literaturze, które,

pomimo wtpliwej nieraz wartoci jego pism, jest nie-

wtpliwe i niezachwiane?

Trzeba powiedzie, e ta powaga i to powaanie
opieraj si wicej na yciu Niemcewicza, ni na jego

pismach i e jego stanowisko w historyi jest wicej
polityczne i towarzyskie, ni literackie. Ale u niego

ycie i czynno pisarska s cile poczone, id w jed-

nym kierunku, su do jednego celu; pisma przejte

s tym samym duchem, co ycie, wic cz znaczenia

i powagi tego ycia spada na te pisma i w nich si
mieci. To znaczenie pism Niemcewicza u wspócze-
snych jest przyczyn ich powaania trwaego przez na-

stpnych. Stanowisko ich w naszej historyi literatury,

i wogóle w naszej historyi, wytómaczy znowu najle-

piej raz wspomniany biograf:

„Mio serdeczna ojczyzny, ch stawania w jej

obronie byy najmocniejszera natchnieniem Niemcewi-
cza; gdziekolwiek ona bya zagroona, bieg zasania
i broni. Pisa, aby da spóziomkom potrzebne upo-

mnienie lub dobr rad; czsto, aby ojczyzn od nie-

susznych oskare obroni i odwetowa na cudzoziem-

cach rzucane na ni kalumnie, eby wymia tych,

którzy hoduj francuzczynie. W kadem jego pimie,

jak w kadym, postpku, by jaki stosunek do Pol-

ski lub Polaków, do ich dobra, sawy, obrony lub po-

prawy".

Oto tajemnica wzitoci pism Niemcewicza, cha-

rakter ich stanowiska w literaturze, a jego w historyi,

i zarazem rónica jego od stanowiska innych wspó-
czesnych poetów i pisarzów. Dla tamtych literatura
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miaa byc narodow, ale miaa by i literatur, nie bya
celem jedynym, ale bya celem; dla tego bya pre-

tekstem, rodkiem,—rzecz bya tendencya.

I dlatego to talent jego by przedewszystkiem
publicystyczny; natur takiego talentu jest, e dy
zawsze do doranego bezporedniego skutku, e we
wszystkiem i zawsze ma tendency. Ztd take ten

broszurowy charakter wszystkich pism Niemcewicza,

który upowania do powiedzenia, e by dzienikarzem

z pozorami poety lub dziejopisa, „Kazimierz Wielki"

dlatego w swoim czasie zrobi wraenie, dlatego dzi
jako koraedya niema wartoci, e by broszur; by
ni jeszcze wicej „Powrót Posa'^; broszur by krwa-

wy paszkwil „Biblia Targowicka"; innego rodzaju, ale

broszur take, byy „piewy Historyczne", przezna-

czone na to, by utrzymywa ducha patryotycznego.

Wiksza cz b^^jek, i najlepsze z nich, bajki polity-

czne, dlatego tylko s bajkami, e myl w nich zawar-

ta nie moga otwarcie i wyranie przemawia w arty-

kule dziennikarskim. Powie „Lejb i Siura", jest bro-

szur o kwestyi ydowskiej w^ Polsce, „Listy litew-

skie" s broszur otwarcie; a kto wie, czy i sama po-

wana historya pod piórem Ursyna, nie miesza si co-

kolwiek z tym pierwiastkiem w „Zygmuncie III".

A teraz, móg Niemcewicz nieraz by niesprawie-

dliwym i zoliwym, móg, uniesiony niechci i uprze-

dzeniem lub skuszony dowcipem, wj^-zdzi bolesn
krzywd niejednemu czowiekowi, lub co gorzej, przez

nierozwane uywanie dowcipu jtrzy umysy, kiedy

sam wiedzia, e naleao je uspokaja, i przez to móg
nieraz wyrzdzi szkod sprawie; by moe, e swo-

jego drugotrwaego i prawie nieograniczonego pano-

wania nad umysami uywa czasem nierozwanie: ale

jest rzecz pewna i niezaprzeczona, e ywota wier-

niej, stateczniej, jednostajniej patryotycznego by nie

mogo. W mioci ojczyzny Niemcewicza, byo wiele

nienawici, zbyt wiele, a ta nienawi, jak z jednej
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strony bya przesadzon, bezwzgldn i bezwyjtkow,
tak z drugiej bywaa a dziecinn, kiedy si zniaa
do osób i zajadaa nad Nowosilcowem lub innym. Z tej

nienawici wynikao bezwzgldne potpienie i bez-

wzgldna, bez miosierdzia pogarda dla Polaków, któ-

rzy si wydawali stronnikami rzdu rosyjskiego; za

Królestwa wielu tak wydawa si musiao, a pogarda
Niemcewicza, który mia ogromny wpyw na opini,

niejednego zabia na sawie. Ten zarzut zrobi mu mo-
na; bywa bezwzgldny, bywa niesprawiedliwy, i by-

wa nierozwany. Ale ta wina wychodzi ostatecznie na
porywczo sdu, niepowcigliwod jzyka, pochodz-
c ze zbytku uczucia. Innego bdu w patryotycznem
yciu Niemcewicza nie znajdziemy. Mioci siebie nie-

ma w jego mioci ojczyzny, ani pod form ambicyi,

ani pod form prónoci, ani chci wadzy, ani chci
znaczenia, ani sawy, jest tylko mio sprawy, tylko

mio obov/izku, tylko wierno do mierci. I z tego

to uczucia wypyny wszystkie jego pisma i prace

i caa ich tendencya, i dlatego jest ona zawsze czy

st, dobr, szlachetn. Cokolwiek mylimy o formie,

o artystycznej lub naukowej wartoci jego pism, uczu

cie lub denie jest zawsze dobre, warto moralna
i patryotyczna niezaprzeczona i nigdy nieposzlakowa-

na. Czy wemiemy Foicrót Posla, komedy niezabawn
moe, ale przeznaczon na to, eby przygotowa opi-

ni do przyjcia zasad Trzeciego Maja, czy JJom Poczto-

wi/, nie zabawniejszy, ale wymierzony na to, by wy-
kaza miesznoci i niebezpieczestwa francuskiego

wychowania; czy pieicy Historyczne^ których celem

byo wbi w kad pami i w kade serce to, co byo
w dawnej Polsce wielkiego i piknego, czy Listy liteic-

sJcie, zagrzewajce do ostatnich wysile i powice
na wojn ros}'jsk; czy wreszcie choby tylko te

powieci, tego Tcsyskiego, który by pisany na to,

eby ludzie przestali czyta romanse francuskie, a czy-

tajc polskie, eby jeszcze o Polsce myle musieli.
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choby te Pamitniki z Podróy, pisane na to, eby o tym
kraju da wiadomo i obudzi dla nie^o ciekawo
i zajcie, wszystko to wyszo z jednej myli, z jedne-

go uczucia suby i obowizku, i jak przy odlewie po-

sgu najrozmaitsze metale mieszaj si na jeden bronz,

tak u Niemcewicza tragedya, romans, komedya, li-

ryzm, paszkwil, historya, broszura, opis podróy, baj-

ka, wszystko to zlewa si na jeden amalgam patryo-

tycznej dnoci, z której to materyi odlana jest cao
jego czynnoci pisarskiej, jak caego jego ywota.

Ale sama warto patryotyczna, obywatelska i mo-
ralna nie wystarcza. Dziea naukowe nie mog si
obej bez wartoci naukowej, dziea poezyi, dziea

sztuki, bez wartoci artystycznej. A pod tym wzgl-
dem jake wypadnie sd o pismach Niemcewicza?

Stara to prawda, e do wszystkiego czowiek zdol-

nym by nie moe; kto robi wszystko, ten rzadko zrobi

cokolwiek zupenie dobrze. Zdaje si, jak gdyby moc
zdolnoci miaa si w stosunku odwrotnym do jej roz-

cigoci, w literaturze, jak we wszystkiem innem.

Wyjtki s, ale s nimi tylko geniusze. Niemcewicz

pisa wszystko, we wszystkiem pozosta rednim.

Ze swoim talentem rednim, ze swoj gitkoci,
i atwoci chwytania wszystkich form, móg by lep-

szym poet ni by, gdyby si by o to stara. Jego

obojtno na artystyczn doskonao dziea, jego

wieczny popiech stany mu w tem na przeszkoazie.

inni wspóczeni zanadto swoje dziea gadzili i pio-

wali, on za mao; oni byli zanadto literatami, on nie

by nim dosy. Umys jego rzutny i zapalny, rwa si
gorco do kadogo pomysu, pali si do niego, chcia
czemprdzej widzie go wykonanym, skoczonym. Pod
tyra wzgldem Niemcewicz niezmiernie czynny i pra-

cowity mia w pracy natur próniaków, który, jak raz

si do czego wezm, zdolni s pracowa bardzo skwa
pliwie i gorliwie, byle jak najprdzej skoczy, a po-

tem odpoczywa. Tylko e Niemcewicz nie spoczywa
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nigdy. Skoczywszy jedno, rzuca] i chwyta czempr-
dzej drugie, a pieszy, eby to skoczy, bo ju my-
la o czem trzeciem. „Drukujmy, drukujmy jak naj-

wicej i jak najpieszniej—mawia podug wiadectwa
ks. Czartoryskiego,—kto wie, czy jutro do nas bdzie
naleao, a co napiszemy i wydamy, to zostanie na po-

ytek póniejszym". Ten sam biograf wiadczy, e sko-

ry do pisania i obfity w pom^^sy, leniwy by w po-

prawianiu i wykoczeniu; kade jego dzieo zostawao
tak, jak si w pierwszym rzucie udao. Metoda zawsze

niebezpieczna; przy wielkim talencie nawet rzadko by-

wa szczliw, przy miernym nigdy. Ten popiech, to

gorczkowe pragnienie koca i skutku, dowód i ozna-

ka publicystycznej natur}^ talentu Niemcewicza, wi-

doczne we wszystkiem co pisa, dziaay le na war-

to tych pism. Gdyby by chcia si zastanawia du-
ej nad ukoczon robot i poprawia j, byby atwo,
nie moc talentu, ale moc rozumu i rozwagi, doszed
do przekonania, e s w tej robocie bdy atwe do
usunicia. Choby tylko samo zaniedbanie wiersza.

Niemcewicz ze swoj atwoci i wpraw móg wiele

odrazu zmieni i poprawi, tylko nie dba o to, nie

chciao mu si; a ta niedbao i lenistwo, wysza na
ze jego dzieom, bo gdyby miay poprawn form,
Komiana naprzykad, to kto wie, czy poezye Niemce-
wicza, nie wydawayby si dzi najpikszerai z tej epoki.

Ale nie tylko w wierszu samym, w rzeczach Waniej-
szych take, byby si ustrzeg niejednego bdu, gdy-

by sobie by da czas do rozwagi i namysu. Naprzy-
kad, byby pozna, e lepiej byo opowiedzie klsk
Cecorsk wprost, ni wyprowadza na dzielnym koniu

odwanego i smutnego Sieniawskiego i kaza mu o niej

piewa; b^^by przyszed do przekonania, e Tczy-
skiego mona byo utopi odrazu, zamiast wyratowa
go z rozbicia okrtu na to, eby drugi raz przypadkiem
sam wlecia ze skay w morze.

Ta niedbao i popiech w robocie, obojtno
Si. TarnmcsH. „Literatura." T. IV. 9
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na form, wystarczyaby sama, eby Niemcewicza wy-
róni z grona ówczesnych poetów; ale s rónice gb-
sze, które sprawiaj, e on nie naley do tej samej

szkoy. Wspóln cech wszystkich innych jest wier-

no wzorom francuskim i aciskim, lub jak u Ko-
miana samym aciskim; czy wiat poezyi zamyka si
dla nich pomidzy Rzymem a Paryem. Niemcewicz

czasem naladuje Fracuzów i Rzymian tak, jak oni

wszyscy; w drobnych wierszach nieraz Horacego, w ko-

medyach zawsze Moliera, w tragedyach dramat fran-

cuski; bierze on form dla swoich pomysów, gdzie j
napotka, i bierze t, któr mu uda najatwiej. Ale

utarte i przyjte formy klasyczne bierze nie ze szczegól-

nego w nich upodobania, nie eby je mia za jed3'ne

dobre, ale dlatego, e mu s najwygodniejsze, bo utar-

te, bo dobrze znajome, bo najatwiej wla w nie ten

pomys, który mu si snu po gowie. Ale, jeeli jaki

wzór inny obiecywa mu tak sam pomoc, bra inny;

jeeli za mia jakie literackie predylekcye, tedy mia
je nie do Francuzów, ale do Anglików.

Bardzo adnie okrela jego stosunek do wspó-
czesnych literatów polskich, i do literatur zagrani-

cznych, cudzoziemiec, ks. Bratranek *), we wstpie do

przekadu listów Odyca, w którym to wstpie daje

publicznoci niemieckiej wyobraenie o ówczesnym
stanie poezyi w Polsce. Seine Rcisen in England und

Nordameriha, liaben ihn von der Herrschaft des cxclusiven

Warschauerthunis emancipirt. Rzeczywicie w Towarzy-

stwie Przyjació Nauk wyrodzio si naturalnym bie-

giem rzeczy pewne przyzwyczajenie jednych do dru-

gich, do ich sposobu pisania, do wzorów, podug któ-

rych pisali, które niebawem przeszo we wzajemne po-

dziwianie i w wyczno, waciw ciaom zamknitym,

*) Profesor literatury niemieckiej w uniwersytecie kra-

kowskim, w dzieku Zwei Folen in Weimar (Mickiewicz i Ody-
niec u Gothego),
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ludziom yjcym zawsze z sob tylko i midzy sob.
Niemcewicz, który z natury swojej, jako nie literat,

nip byby atwo uleg temu wpywowi, unikn go zu-

penie przez to, e przez dugie lata oddalony by od
kraju i od "Warszawy, a przez ten cay przecig czasu

musia yd poród innych wyobrae, innych jzyków,
pism i literatur, i kiedy tamci rdzewieli, nie wycho-
dzc ze sweL'0 ciasnego kóka poj i ludzi, on prze-

ciera si na s'wiecie.

Wróci te, jeden z pierwszych midzy Polakami,

obeznany z literatur angielsk i w niej rozmiowany.
Nie myla, nie zakada sobie reformowa polskiej

i z tamtej przenosi do tej pierwiastki lub formy, ale

mimowolnie, sam o tem nie wiedzc, wyszed z zakl
tego koa poj i form francuskich, nasucha, napa-

trza si czego innego, a e mia umys chwytny, wic
te formy i rodzaje zostay w jego pamici, i powta-

rza je moe nawet niechccy, bezwiednie. Jego wier-

sze liryczne przypominaj poetów angielskich, gów-
nie Thompsona i Grey'a, a przy ^piewach History-

cznych", nieraz moe przypominay mu si ludowe
szkockie ballady, które tak stay i tak znaczny wpyw
wywieray zawsze na artystyczn poezy angielsk.

I tak, ten, który ze wszystkich pisarzów wspóczesnych
najmniej by literatem, który ani w doskonao poe-

zyi istniejcej nie wierzy, ani nie czu potrzeby ni po-

woania, eby j reformowa, przecie pierwszy rozbi

t obrcz, która nas zamykaa w samych francuskich

tylko wyobraeniach i wzorach, wprowadzi poezy
polsk w stosunek z innemi jeszcze prócz francuskiej.

Jest on niedoszym romantykiem, a prawdziwym kla-

sykiem nie jest. Dy do poezyi rodzimej i oryginal-

nej, do niej próbuje nowych form, wprowadza nowe
rodzaje, nie trafia do celu, bo mu zbywao na potrze-

bnej po temu sile talentu; z drugiej strony nie jest

take klasykiem w ówczesnem znaczeniu, róni si od

nich nietylko tem. e nie ma ich wad, ale i tem take,
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e nie ma it^h zalet. Z wiksz zdolnoci poetyczn
byby móg, jak Brodziski, inaugurowa now poe-

zy, z wikszem staraniem okoo formy byby móg zo-

sta dobrym reprezentantem dawnej, jak Komian; tak

jak jest, nie jest ani jednym, ani drugim, stoi porod-

ku, na osobnem i swojem wasnem stanowisku, które

ani w jednej, ani w drugiej szkole wysokiera nie jest.

Jego poezya jest neutralna, obojtna, jak jego zacho-

wanie wród walki, jest pomieszana z dwóch: tylko

wybór pierwiastków do tej mieszaniny nie by szcz-

liwy, bo forma ma w sobie co pierwiastka romanty-

cznego, tre pozostaa tak, jak w poezyi klasycznej.

Stosunek odwrotny byby szczliwszy.

Po powrocie pisze Niemcewicz pieni patryoty-

czne, jak inni, myli ju moe o Spiewacli Historycsnych^

a przejty jest, jak inni, gorczkowem pragnieniem

polskiego dramatu. Z tego pragnienia powstan jego

póniejsze komedye i tragedye. Teraz, potrzeba sceny^

zapewne, kae mu przerobi francusk sztuk Les Jha-

gons de Viilars na Giermkóiv Króla Jana. Z czasem znaj-

dzie si i „Jadwiga" i „Zbigniew"; a teraz jest od lat

kilku ju wydana tragedya Wladyslaiu pod Warn.
Przedmiot dramatycznym z natur}^ nie jest. Je-

dynym mot3^wem dramatycznym w historyi Warne-
czyka mogoby by jego wahanie, czy sowo zama
lub go dotrzyma, a to jedno, choby najbardziej roz-

cignite (namowami legata i t. d.) jeszcze na pi
aktów nie zdoaoby wystarczy; jedno i to samo mu-
siaoby si ustawicznie powtarza. Niemcewicz musia
wic sam wynale wtek do swojej tragedyi, wymy-
li co, coby j mogo przyduy i urozmaici, i wy-

myli. Pó wieku przed nim traktowa ten sam przed-

miot stary hetman Rzewuski, traktowa go z mniejsz
biegoci i rutyn, duo naiwniej, ale nie duo gorzej,

a dla zaradzenia niedostatkowi dramatycznego pier-

wiastku w przedmiocie, Niemcewicz nie umia wyna-

le nic innego jak to, co ju by wymyli ten jego
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poprzednik : miloc. Caa rónica, e tara Wadysaw
jest kociany, tu nie, tam wrogiem Wadysawa jest

Wooch Gracyan, tu Wgier Hunyad.

Hunyad ten marzy o koronie, ale pomidzy nim

a tronem jest przepa. Nawet gdyby nie byo Wa-
dysawa, króla modego i dzielnego, to byby inny pre-

tendent do korony wgierskiej, may pogrobowy syn

Alberta habsburskiego. Tego si Hunyad nie obawia:

matka jego, królowa Elbieta, kocha od modoci Hu-
nyada, cho zmuszona bya odda rk innemu, a dzi
jest wdow. T sam, Elbiet kocha Wadysaw; ju
raz prosi o jej rk, ale królowa odrzucia j, cho
tem maestwem moga zakoczy wszystkie wewn-
trzne rozterki i synowi zapewni nastpstwo tronu.

Dramat zaczyna si po zawarciu pokoju z Turka-

mi. Wadysaw, naglony przez Polaków, chce z niego

skorzysta, eby wróci do Polski, Hunyad szuka spo-

sobów, jakby go zgubi; podega przeciw niemu nie-

ch, rozsiewa faszywe wieci, na pozór suy mu wier-

nie. Wród tego przybywa do obozu Elbieta, wzita
w niewol przez wojsko Wadysawa z synem i konfi-

dentk Elwir. Wadysaw znowu skada u jej nóg
swoj koron i serce, i znowu napróno; Hunyad po-

stanowi wreszcie, e najpewniejszym sposobem zgu-

bienia Wadysawa bdzie da zaczepk Turkom, zer-

wa rozejm, a potem odstpi króla w bitwie. Tak si
te stao. onierze polscy czy wgierscy zaczli bójk;

ale Wadysaw wierny przysidze, chce ukara win-

nych i Turkom da satysfakcy. Plany Hunyada spe-

zyby na niczem, pomimo e pokazuje królowi uwol-

nienie od przysigi, podpisane przez Papiea, gdyby
chytry Wgier nie by napomkn, e królowa pragnie

zerwania rozejmu, i wojny. Temu Wadysaw oprze
si nie moe:

Mio walczy mi kae. Na jej zawoanie
Który rycerz bez haby w pokoju zostanie?

i odprawia z niczem posa tureckiego, dajcego do-
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chowania przymierza, owszem wypowiada mu pokój,

Turek odchodzi z przeklestwem—ma nastpi bitwa,,

kiedy do namiotu Wadysawa wpada Elbieta i oznaj-

mia wobec wszystkich, e Hunyad gotuje mu zdrad.
Hunyad wygnany odchodzi. Mimo to w bitwie znaj-

duje si znowu, dowodzi wojskiem wgierskiera, zdra-

dza, a w skutku tego Warneczyk ginie. Przed mier-

ci jednak ma czas jeszcze wróci do namiotu i po-

egna Elbiet, która, poznawszy ze serce Hunyada^
w ostatniej chwili auje, e nie kochaa Wadysawa.

Jakim sposobem ten Hunyad, którego zdrada wy-
krya si w akcie czwartym, móg jeszcze dowodzi
w pitym, i zdradzi, pomimo e król i wszyscy o je-

go zamiarze wiedzieli? To niepojta niedbao War-
neczyka, a niepojta niezrczno poety, eby zosta-

wi taki bd w akcyi. Sztuka jest, niestety, mda
i nudna. Najlepszym ustpem jest przemowa posa tu-

reckiego przy wypowiedzeniu rozejmu.

Bogusawski wiadczy w Pamitnikach, e korae-

dye Niemcewicza ukazay si na scenie duo wczeniej,

nim wyszy w druku. Samolub i Dom pocstowy nie maj
ani tyle wartoci, co Poiwót Posa, cho tamten ma
tylko historyczn. Bom Pocztowy jest satyr na wycho-

wanie dzieci przez zagranicznych oszustów i awantur-

ników. Dziki temu wychowaniu córka pana Nowiny,

o mao nie wpada w rce zodzieja, udajcego fran-

cuskiego eleganta. Epizod pani Modnickiej, która zo-

stawia majtek, i z drobnemi dziemi wynosi si do

Parya, jest odbiciem tej samej wady u moniejszych.

Jedni trwoni majtki, chowaj dzieci w nieznajomo-

ci wszystkiego, co polskie; inni, zdaa od wielkiego

wiata, mapuj go, zaniedbuj gospodarstwo dla fran-

cuskich romansów, i daj si oszuka przez zuchwa-

ego lokaja oszusta. Temat komiczny; w wykonaniu

zbywa na vis comica, sytuacye, do obfite w ywio
komiczny, wygldaj znane, oklepane, martwe. Pan

Nowina ze swojerai gazetami, pan Paksa z lamenta-
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mi, koncepty jak Seringapatam w Szwecyi poudnio-

wej i t. d. nie ratuj sprawy. Oszust, udajcy Francu-

za, przypomina sucego z „Cudzoziemczyzny" Fredry

w scenie z Radostem, tylko bez cienia tej komiczno-

ci, jaka tam jest.

Jako charakter najwyej stoi Samohib, utrzymany

w swojej naturze starannie i konsekwentnie. Szkoda,

e mnóstwo osób wika akcy, e stary sucy, odda-

lony przez niewdzicznego pana, jako niewygodny cen-

zor, jest figur strasznie zuyt, a odkryta ona i syn

Samoluba zakrawaj raczej na paczliwy melodramat.

Sdzia, Bojomir, Panna s nieznone pedanty w gu-

cie dobrych z „Powrotu Posa' — Delfina jest bardzo

konwencyonaln elegantk, sucy konwencyonalnym

zrzd, wzorem wiernoci i cnoty, Petyneta konwen-

cyonaln, nie zabawn wcale subretk, Bulion taiiime

oszustem; jeden Damon zakrojony na charakter, dobrze

pomylany, zoony harmonijnie z waciwych elemen-

tów, ma niekiedy sowa do szczliwe.

Trzy libreta do oper s jeszcze sabsze: Gierm-

kowie Królu Jana, przerobione z jakiego francuskiego

wodewilu, w którym Sobieski zastpuje ks. de Vendó~

me, a giermkowie paziów. Paziowie nie zabawni, a So-

bieski wmieszany w ich figle, piewajcy aryjki przed

parterem, to nie krzewienie uczu narodowych na sce-

nie, ale ich obraza raczej. Druga, Jadwiga, powana
i niby patetyczna, jest okropnie ckliwa, a z sytuacyi

tak dramatycznej, jak zwycienie mioci do Wilhel-

ma, zrobi Niemcewicz co tak cnotliwie i rycersko

mdego, konwencyonalnie przyzwoitego, e a al ta-

kiego tematu. Trzecia wreszcie opera, póniejsza, Jan

Koclianoicski, mogaby cho bez akcyi by wdzicznym
obrazkiem, gdyby Kochanowski oddany by z caym
swoim urokiem; ale pomimo Psalmów, Trenów, wspo-

mnie Urszuli, pomimo, e na scenie pisze si Propo-

r.tec, Kochanowskiego tam niema. Intryga krci si
okoo siostrzenicy Kochanowskiego, o któr stara si
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hrabia Odtowski. Poeta, eby j pozna, udaje, e mu
sprzyja i namawia j, ale panna woli rycerza Odro-

wa i z próby wychodzi zwycisko, oto wszystko. S
Ingredyencye na Kochanowskiego, poezya, pogoda, cie
smutku, wiejskie ycie etc, ale caoci z tych pier-

wiiistków niema.

„Jakikolwiek los jest Polski— zawsze wiersze pi-

sze Molski", mówi wspóczesny epigram. Pisa je i te-

raz, okolicznociowe prawie wszystkie, na cze Napo-

leona; ale ta absolutna mierno, jak ze wspóczesnych
adnego nie zudzia, tylko ich nudzia, a czasem mie-
szya, tak i do sprawozda i sdów w literaturze pra-

wa niema. Co najwicej do wzmianki, i to dlatego je-

dynie, e si j spotyka w pamitnikach lub listach

z owego czasu; wic niech zostanie wiadomo, e wie-

dzie i pamita niema o czem. Ale pisz o Napoleo-

nie i o rónych innych rzeczach i tacy, na których

wspóczeni patrzali z wielkiem uszanowaniem; pisze

wiersze i sam Osiski. A wic par sów o tych jego

produkcyach.

Literaci Ksistwa Warszawskiego i Królestwa Kon-
gresowego stawiali go na szczycie swego Parnasu, Ko-
raian, naprzykad, w swoich Pamitnikach. Zdania te-

go nie monaby zgoa zrozumie, gdyby si nie wie-

dziao, e u nich wiersz dobrze zbudowany i pewna
ozdobno stylu bya poezy. Kto takim wierszem po-

trafi co przetómaczy, by poet, i w dobrej wierze

uwaano za to Osiskiego, bo jego sprzeczka Ajaksa

i Ulissesa o zbroj Achilla, tómaczona z Owydiusza,

uchodzia za doskonay przekad, a przekad Horacyu

szów i Cyda za najwiksz zasug. Mniejsza o sd este-

tyczny; bylibymy wdziczni temu, ktoby doskonale

przeoy Szekspira albo Schillera, nie dziwmy si, e oni

byli wdziczni tómaczowi Racina; i to zreszt przyzna
mona, e Osiski zgbi wszystkie tajemnice alek-

sandrynu i pisa poprawnym jzykiem. Ale cho poeci

bywali czasem tómaczami, to nigdy jeszcze tómaczom
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nie przeszo przez gow, eby z tytuu tómacze byli

poetami. Schlegel przetómaczy Szekspira jak nikt, ale

ani on sam siebie, ani nikt jego do poetów nie liczy.

Ale Osiski pisa i oryginalne poezye? Tak, pisa kil-

kanacie drobnych wierszy, i za te ogoszono go wiel-

kim poet lirycznym, Horacyuszem polskim, szczyt-

nym, wzniosym i t. d. Nie jest nietylko Horacyuszem,
ale nawet J. B. Rousseau, ani Racinem modszym. Je-

eli który z nich w swoich niby lirycznych wierszach

jest typem zapau na zimno, polegajcego w formu-
kach i wykrzyknikach, to ten pedant liryzmu. Oda na

cze Kopernikal Sami mówicie, e oda ma by wyle-

wem wezbranego uczucia, buchajcym wulkanem za-

pau i natchnienia. Któ jest zdolny zapali si do Ko-

pernika? Mona go szanowa, chlubi si nim, ale ad-
ne serce nie zabije do astronomii, nikt si nie rozpa-

cze nad systemem Kopernika. Ale przedmiot wzniosy
i szczytny, narodowy przytem, czowiek, który robi

rewolucy w umiejtnoci, a do tego Polak: dalej wic
pisa o nim od, cho on i jego odkrycie nie porusz
ani jednego nerwu w poecie, ani w jego czytelnikach.

Niema nic prozaiczniejszego, nic zimniejszego jak ta

nadta oda, pomimo zmian wiersza. Uranii, porówna,
inwokacyj i wszystkich moliwych figur. Poeta zapo-

wiada, e zrywa si na „najwyszy zakres miertelni-

ka chway", a sam nie czuje, e wpada w ton najpro-

zaiczniejszy w wiecie. Wiersz o Dobroczynnoci jest

peen komunaów; a ze wszystkich wasnych najlepszy

O sztuce aktorskiej, napisany dla przyszej ony (Rozalii

Bogusawskiej, córki Wojciecha); przynajmniej nie na-

dyma si do natchnienia, trzyma si tonu listów Boi-

leau, a rady daje dobre, zna czowieka oswojonego

z teatralnem rzemiosem.
Co do tómacze (Cyd, Horacyusze, Cynna, Alzy-

ra), zapewne, e s dobre. Ze swoj biegoci w j-
zyku i wierszu, umia Osiski naladowa ten ton pom-
patyczny, te deklamatorskie tyrady, wreszcie te ucin-
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kowe odpowiedzi, które brano za szczyt szczytnoci^

naprzykad iiil moiirut i tyra podobne. Ostatnia ty-

rada Guzmana w Alzyrze, albo scena Augusta z Cyn-
n, tómaczone s, doskonale, zachowuj ca pomp
i ca proz oryginau; ale w miejscach energiczniej-

szych, naprzykad w Imprekacyach Kamilli, nie do-

chodzi wzoru. Bd jak bd, by on tómaczem dobrym,
szkoda, e nie wybra czego lepszego do tómaczenia.
W Cydzie opuci Infantk, w Horacyuszach cay akt

pity; sztuki na tem zyskuj, dowodzi to pewnego ar-

tystycznego zmysu u niego; ale czy si to godzi w
przekadzie zmienia orygina, chodby si go przez to

i poprawio?
Oryginalne poezye Osiskiego nie wicej od tó-

macze usprawiedliwiaj jego reputacy poety. Czy-

tajc jego Zahaiohi wierszem (tytu skromny, ale bardzo

niewaciwy), pojc nie mona, co w tych pedanty-

cznych, kutych, nudnych wierszach mogo si podo-

ba. Gdyby jeszcze zaraz po Jabonowskim albo po

Drubackiej, monaby wytómaczyd to upodobanie, ale

po poetach Stanisawowskich zrozumie nie mona ju
wcale. Naruszewicz nie by ani mniej natchnionym,

ani ciszym, a b3^ daleko powaniejszy, mia przy-

najmniej myl i dobr i wasn, i mia w Satyrach

nierównie wicej dosadnoci, chód nie mia dowcipu.

Z adnym z dawniejszych poetów wiersze Osiskiego
równa si nie mog, a kady ze wspóczesnych jemu,

Koraian, Niemcewicz, Woronicz, pisali daleko lepsze,

Jednak Osiski „trzyma bero poezyi"—dlaczego? Po-

zostanie to wieczn tajemnic krytyków i recenzen-

tów warszawskich, bo jedynym wierszem dobrym, jaki

w yciu zrobi, jest mylne i niedorzeczne, ale przynaj-

mniej zabawne: „Gupio byo—gupio bdzie".

W zbiorze tym s wiersze niby liryczne, s saty-

ryczne i sielankowe miosne. Które gorsze, doj trud-

no. Pierwsze zapenione s szumnymi, pustymi, okle-

panymi ogólnikami o wielkoci Boga, albo o piknoci
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natury, albo o cnocie, bez jednej krzty uczucia, bez

jednej myli, któr stu ndznych poetów nie byoby
ju sto razy ukrado stu ndznym kaznodziejom; dru-

gie w Naruszewicza rodzaju, bez jego wyrazistoci

i energii, powtarzaj za nim i za Krasickim innemi, ale

gorszemi sowami znane moray przeciw rozrzutnoci,

obmowie, lub hypokryzyi; trzecie wreszcie, gorsze od

Sielanek Knianina i Karpiskiego, ledwie e nie gor-

sze od Sielanek Naruszewicza, sawi te same niewin-

ne pieszczoty tego samego Korydona z t sam zawsze

Filid, w wyrazach i obrazach najbezbarwniejszych na

wiecie. Co wicej, ten klasyk, ten paladyn smaku
i przyzwoitoci, ten straszny Minos, przed którego s-
dem mao który wyraz nie by znaleziony gminnym
i nieprzyzwoitym, ten krytyk, który poezy zasadza

na wyborze szlachetnych wyrazów, sam ich wybra
nie umia, i uywa nieraz takich, które nie uszyby
w romantycznej, chyba tylko w czstochowskiej poe-

zyi, naprzykad w Sielance Rozpacz wiersz; „ta go pie-

ci i cacha mile". Wyraz, który ma znaczenie mie-
sznoci, o rozpaczajcej pasterce, i to w ustach bo-

gini Wenery! I aden z klasyków na to si nie obu-

rzy, sam Osiski nie spostrzeg si, e to nie jest to

sowo, którego w tem miejscu potrzebowa? Albo te

dzieci co „strawny dech odzyskay, gdy ju dokony-

wa miay?" (Wiersz Ludzlo). Wic nie wiedzia

wielki Arystarch, e „dokonywa" a „kona" to nie

jedno, i e „strawny dech^' to nic nie znaczy? Niczem

tak atwo nie byo pobi klasyków, jak wykazaniem

na wierszach Osiskiego, jak oni sami swoje prawida

zachowywa umieli.

Jest jeszcze Andromeda, scena liryczna w jednym

akcie z muzyk Elsnera, grana na teatrze warszaw-

skim w r. 1807. Sama data wskazuje, co to za i^ndro-

meda i kto jest Perseusz; pod t mitologiczn figur

czci klasyk Napoleona i utworzenie Ksistwa War-

szawskiego. Byoby niesprawiedliwie wchodzi z tga
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powodu w rachunek zbyt cisy z Osiskim, zwaszcza,

e sam mia Andromed za rzecz lici. Takie okoli-

cznociowe, uroczystociowe na urzd pisane sceny,

nigdy podobno dobre nie bywaj; ale nie idzie zatem,

eby te utwory musiay koniecznie byc mieszne, a ta-

ka wanie jest „scena liryczna" Osiskiego.

Osiski zajmowa si wiele teatrem, wp} wa na

niego uwagami drukowanemi i ustnemi, dostarcza mu
tómaczonych tragedyj do grania. Przejcie od niego

<lo teatru bdzie wic naturalnem i logicznem.

Czasy Ksistwa Warszawskiego to jest okres

ostatni czynnoci Bogusawskiego. Kiedy wojska fran-

cuskie i polskie zbliay si do Warszawy, Bogusaw-
ski przysposobi si do wielu sztuk nowych, w nadziei

wietnych korzyci. Zawistne losy przyniosy wanie
do Warszawy jakich francuskich aktorów, którzy t
obc publiczno wicej, ni on, ncili, i zabrali rau

wszystkie spodziewane zyski. Wogóle lata te (1806—7)

nie byy dla niego szczliwe. Wojna, przechody wojsk,

droyzna, o teatrze mao kto móg myle; aktorowie

francuscy zabierali sal bez skrupuu i zawsze wygry-

wali spraw u zwierzchnoci. Doszo do tego, e dyre-

ktor sceny polskiej, eby si utrzyma, musia ze zgod
aktorów zmniejszy ich pace o trzeci cz; smutnej

tej koniecznoci nie nagrodzi im ani jemu honor ode-

grania przed Napoleonem Andromedy Osiskiego, na je-

go cze napisanej, i pochway z jakiemi on mia si
wyrazi o piewie panny Dmliszewskiej. Po pokoju Tyl-

yckim dopiero wróciy dobre czasy dla teatru. Lud
no miasta pomnoona, czsta obecno, a ciga przy-

chylno dworu (króla saskiego) wpyway szczliwie
na stan kasy, a niepodlego i uchylenie cenzury na
ochot i inspiracy autorów. Zaczy si te sypa sztuki

polskie, patryotyczne, i zaczy tumnie ciga publi-

czno do teatru. „Wadysaw pod Warn" Niemcewi-
cza, „Okopy na Pradze" Dmuszewskiego.

Kiedy w Warszawie sycha byo huk dzia z pod
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Raszyna, trudno byo w niej grywa komedye; trudno
byo w niej i zosta, kiedy wojsko polskie zaczo si
cofa z Ksistwa. Clicia Bogusawski uda si do Lu-
blina, ale ten by ju zajty przez Austryaków. Obróci
si wic do Krakowa. Dotychczas widziay go wszyst-

kie wiksze i mniejsze miasta polskie, a Kraków ni-

gdy. Myla on nieraz tam wstpi, nawet osi stale,

zawsze jakie inne widoki stany na przeszkodzie. Ale

jak gdyby przeznaczenie chciao, iby adnego z miast

nie opuci, wskazao mu najwiksze bezpieczestwo
i korzy w tem, którego jeszcze nie by z teatrem

swoim odwiedza. Lato roku 1809 spdzi w Krakowie,

przyjmowany z najwikszym zapaem. Zdawao si na-

wet, e zarobi tam duo pienidzy: niestety, byy to

banknoty austryackie, które wtedy tak le stay- e
miay moe trzeci cz wartoci, któr reprezento-

way, i ten zysk wielki na oko i w granicach pastwa
austryackiego, by adnym, kiedy przyszo pienidze

te zmieni na inne.

Po wojnie znowu byo lepiej. Bogusawski, tro-

skliwy zawsze o los teatru, a mylcy o tem stale, eby
si od niego usun, stara si poczy oba te cele

w doskonaym projekcie, podanym królowi saskiemu.

Teatr powinien by, jego zdaniem, by przedsibior-

stwem i wasnoci rzdu, pod zarzdem umylnie na
to mianowanej dyrekcyi; eby za by dobrym, potrze

buje szkoy dramatycznej, ksztaccej nowych akto-

rów. Fryderyk August przyj projekt bardzo przy-

chylnie, da zaraz fundusz na szko aktorów, do dy-

rekcyi rzdowej przeznaczy Niemcewicza: tylko o tem
nie chcia ani sysze, eby Bogusawski porzuca dy-

rekcy bezporedni. Rad nie rad wic musia jeszcze

pozosta, i zawar umowy z aktorami na dalsze lat

cztery. By to wanie czas, kiedy oywienie teatru

i starania Towarzystwa Przyjació Nauk wpyny na
pomnoenie sztuk polskich. Niemcewicz da na scen
Fana Nowin i Samoluba, nie mówic o operetkach i me-
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lodramach jak Giermkoioie i Jadiciga. Ukazaa si pó-
niej Barhara Wyka (1811), ta ostatnia raz tylko gra-

na na benefis pani Ledóchowskiej. Grany by nawet
Mendog Euzebiusza Sowackiego. A w letnich miesi,

cach zawsze wdrówki, i to gdzie, dziwnie powiedzie,
do Gdaska! Niemieckie miasto, zajte wojskiem fran-

cuskiem, a po czci polskiem, obiecywao teatrowi,

a po czci i przynosio korzyci. Jedna rzecz trapia

Bogusawskiego i susznie. Krytyka gania ustawicznie

jego aktorów, po czci moe i susznie, ale odstr-

czaa publiczno, a aktorowie ci, uywani razem do

komedyi, tragedyi i opery, zmuszeni uczy si cigle

ról nowych, zupenie dobrymi nie mogli byc w ad-
nych. Na to bya jedna tylko rada, oprócz szkoy dra-

matycznej, w rozdziale teatrów. Niech zamiast jednego

bd dwa lub trzy, niech bazestwa i spektakle, wy-

gnane gdzie do innej sali, nie profanuj teatru, prze-

znaczonego dla sztuk doskonaych, a wtedy i artyci

odpowiedz swojemu zadaniu. Ta myl istotnie suszna,

a dla teatru nawet wielka, wcielia si w projekt ob-

szernie wypracowany, a dajcy, iby, zamiast jedne-

go, Warszawa miaa odtd trzy teatry; jeden dla opery

i baletu, drugi narodowym zwany dla tragedyi i wy-
szej komedyi, trzeci wreszcie dla melodramatów, fars,

i wszystkich tragicznych czy komicznych bazestw.
Czy projekt ten by kiedy rzdowi podany? Zdaje

si, e nie. Przyszo nowe trzsienie ziemi, które prze-

wrócio co wicej ni ten projekt: wojna roku dwu-

nastego! Ten i nastpny byy dla Bogusawskiego tak

cikie, e w roku 1814, kiedy si koczy jego kon

trakt z rzdem i z aktorami, znalaz si znkany du-

g i niebezpieczn chorob, z dugiem 180,000 zotych!

Za sto tysicy sprzeda sw^oje prawo przedsibiorstwa,

dekoracye, przybory, bibliotek etc, reszt pokry
sprzeda wszelkiego innego swego majtku, dugi po-

paci, ale sam zosta stary, zamany na zdrowiu i si-

ach, i bez adnego majtku. Na domiar zego, pisma
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publiczne zaczy go przeladowa, i dowodzi, e by
niezdolnym, nieumiejtnym, nieuytecznym dyrektorem

teatru. Od tego sdu odwouje on si do potomnych, ko-
czc temi sowy swoje trzydziestoletnie Deje Naro-

doioego Teatru: „Nie utyskuj na mój niedostatek, bo

nigdy nie szukaem bogactw. Ubóstwo moje ani mnie

wstydzi, ani zasmuca. Dla kilku pozostaych dni ycia
mao potrzebuj. Nios ja w moje ustronie dwa nieo-

cenione skarby: spokojne sumienie i to najdrosze

przekonanie, e ile w mojej mocy byo, dopeniem obo-

wizków stanu, w którym mnie przeznaczenie mie
chciao. Saw moj zostawiam zdaniu potomnoci; a je-

eli w sercu cho jednego prawdziwego Polaka pozy-

skam wdziczne stara moich wspomnienie, jeszcze na

tamtej stronie grobu szczliwym bd".
Jako autor dramatyczny jest on saby. Nie ma

wyobrani, nie ma dowcipu, humoru niewiele, nie ma
nawet stylu; przez co te nawet sztuki, które tómaczy,

trac wiele ze swojej wietnoci. Umie niele nada
pozór polski komedyom zagranicznym, ale oryginal-

noci, inwencyi, nawet wasnej obserwacyi, ma mao.
Przecie te jego sztuki wasne, przerabiane czy tóma-
czone, cho nie osobliwe, byy bardzo poyteczne, bo

stworzyy repertorium, funclus instruclus sztuk, bez któ-

rych teatru by nie moe, i wystarczyy na cay sze-

reg lat.

Ale saby pisarz musia by doskonaym dyrekto-

rem teatru; doskonaym, bo o wszystko dbaym i sta-

rannym, bo umiejtnym, bo wreszcie pojmujcym wy-

sokie artystyczne zadanie teatru i stawiajcym go so-

bie za cel. Jego smak, jego idea w sztuce, by fa-

szywym, i nie móg w jego czasach by innym. Ale

pikny i szanowny jest widok tego dyrektora, który

wprawdzie z koniecznoci wchodzi w kompromis ze

zvm smakiem powszedniej publicznoci, rzuca jej na

pastw straszne melodramy lub paskie farsy, ale nie

ma spokoju, dopóki nie przedstawi tego, co ma za naj-
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wysze w dramatycznej sztuce: klasycznej tragedyi

francuskiej. Do tego dy, to dopiero jest koron jego
teatru, pasuje go na teatr prawdziwy i godny tego imie-

nia; to take, w myli i zamiarze przedsibiorcy, pod-

niesie, wyksztaci i uszlachetni smak publicznoci, przez

to z czasem i cay jef poziom umysowy.
e musia byc bardzo umiejtnym dyrektorem, nie

tylko praktycznym i zaradnym, ale znajcym wszyst-

kie potrzeby teatru, zdolnym go zorganizowa i wy-
soko postawi, dowodz wszystkie jego zabiegi i za-

pasy w cigu jego dugiego zawodu, dowodz te do-

skonae projekty organizaoyi teatrów, ta szkoa drama-

tyczna, któr powoa do ycia, wreszcie ta znaczna

liczba znakomitych aktorów, których wyksztaci: Ku-
dlicz, Szymanowski, ókowski ojciec, pani Ledóchow-
ska i t. d. e za nic nie zaniedbywa, o wszystkiem

pamita, wszystko rozumia i obejmowa, co do teatru

naley, tego dowodz jego usiowania koo opery. Czy
jego piewacy byli tak dobrzy, jak si jemu zdawao,
tego nie wiemy. Ale e pooy wielkie zasugi okoo
znajomoci i uprawiania muzyki w Polsce, to pewna.

Przyswoi jej Elsnera, jednego z tych Niemców su-

miennych i gruntownie muzyk znajcych, którzy ta-

lentu maj niewiele, ale zmys i smak bardzo pewny
i wyksztacony i w kompozycyach swoich nie wpa-

daj w paskoci i bdy, w nauce szerz dobre zasady

i zamiowanie prawdziwej muzycznej piknoci. Kur-

piski, przy Elsnerze wyrobiony, nie by zapewne bar-

dzo wietnym kompozytorem, ale pierwszy moe z Po-

laków (z wyjtkiem Ogiskiego) ju umia muzyk,
zna naukow stron kompozycyi. Tak, kiedy opera,

cho bardzo niedoskonaa zapewne, popularyzowaa mu-

zyk i rozszerzaa jej zamiowanie, to muzycy i nau-

czyciele tacy, jak wspomnieni dwaj, kadli podstaw
pod jej prawdziw znajomo, otwierali drog póniej-

szym kompozytorom i wirtuozom,

A oprócz tego, e by dobrym dyrektorem, by
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Bogusawski i dobrym czowiekiem i dobrym Pola-

kiem, Wszystkie koleje jego ycia dowodz szlachetne-

go sposobu mylenia i postpowania, wszystkie jego

dziea (z jednym wyjtkiem Spazmów), dowodz pro-

stego i zdrowego zmysu moralnego. Cay jego teatr

jest uczciwy, szlachetny, wolny od brudów i przewrot-

noci. Kto wie, czy nie tej podstawie, prosto i dobrze za-

oonej przez Bogusawskiego, zawdzicza teatr po cz-
ci to, e gdy podniós si wyej, budynek cay zacho-

wa w przeciciu z bardzo maemi wyjtkami ten sam
charakter. e za by Polakiem dobrym i gorcym, do-

wodzi i cae jego ycie, które w swoim zakresie byo
czynn i wiern sub sprawie, i ta staranno, z jak
wydobywa i wskrzesza (o ile umie) dawne staropolskie

typy i obyczaje, i te czste a wyrane alluzye, które

wó} umie w sztuki obce, w uita jakich cudzoziem-

skich bohaterów, i ta wielka nowo sztuki wiejskiej,

któr wprowadzi, i wreszcie chodby te wspomnienia
o dziejach teatru i wasnych, w których odzywa si
gorca, rzetelna mio ojczyzny.

Daj Boe kademu w swoim zakresie zrobi tak

wiele, zaniedba tak mao, przynie tyle poytku
i skutku, tak pilnie speni obowizek, a o siebie tro-

szczy si w tak susznej tylko mierze, jak ten pier-

wszy prawdziwy dyrektor, a mona powiedzie pier-

wszy twórca prawdziwego teatru w Polsce.

Podobny troch do Bogusawskiego, jak on cae
ycie przy teatrze, Dmuszewski, aktor, piewak, dyre-

ktor, jak on tómaczy mnóstwo komedyj francuskich,

inne przerabia, a czasem sam pisze oryginalne. Bardzo

poyteczny i zasuony w teatrze warszawskim, nie ma
takiego, jak tamten, wpywu na postp caego teatru

polskiego. Zakres dziaania mniejszy, moe i talent

dyrektora mniejszy, moe i liczba dzie mniejsza; ale

zawsze dziea te w swoim czasie miay to znaczenie

i t zasug, e zbogacay i urozmaicay cay zapas

sztuk, zatem utrzymyway teatr; a te z nich, które

St. Tarnowski. „Lltoratura' T. IV. 10
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sam napisa, dowodz, e talentu komedyopisarza mia
nie mniej moe od tamtego, moe wicej. Przynajmniej

dzi jego Odwet miaby zapewne wicej powodzenia na

scenie ni Bogusawskiego Henryk VI, Szkoda Wsów,
wicej ni Spalmy. Ze sztuk Bogusawskiego jedna tyl-

ko Szkol Ohmoioy przerobiona, mogaby si jeszcze do-

brze wydad; oprócz niej moe Krakowiacy jako cieka-

wo. A gdyby wznowi Szkoda Wsów, albo Pi
Sióstr, widzowie mieliby si moe dzi, jak lat temu
omdziesit.

Pierwsze jego komedye s sabe. Widocznie pi-

sane na przynt publicznoci, a dyktowane potrzeb

kasy i daniem dyrekcyi. Potrzeba byo jakiej no

woci, jakiego na afiszu tytuu, budzcego ciekawo,

i mody aktor, który mia chik do pisania i ch sta-

nia si uytecznym, gostów na usugi, pisywa sztuczki,

które mogy y na scenie przez par tygodni. Tacy

s naprzykad Aktoroicie na Elizejskich Folach, art sce-.

nicznylna wzór tych, które s praktykowane we Fran-

cy i, a dzi jeszcze praktykuj jako tak zwane Berw,

przypomnienia rónych teatralnych i nie teatralnych

zdarze z caego roku. Tylko ma si rozumie na da-

leko mniejsz skal. arcik Dmuszewskiego ma tylko

akt jeden, i nie wychodzi ze sfery teatralnej w adn
inn, polityczn, literack lub towarzysk. Gadua nad

Gaduami jest znowu rodzajem amanej sztuki autora

i aktora. Wystpuje wprawdzie osób kilka, ale na

prawd, jest to monodram, bo Gadua sam mówi bez

ustanku, a inni ledwie czasem mog mu przerwa ja-

kiem sówkiem; chc mówi, ale on im nie daje.

Ohenie Odensy (nie Odesy, ale Odensy, jakiej du-
skiej fortecy), rok 1808, zakrawa ju na dramat; jest

gwatowna mio, jest komendant schodzcy z placu

podczas bitwy, sd wojenny, wyrok mierci, sowem,
peno bardzo dramatycznych zdarze.

Ale kiedy si rzd pruski skoczy, a zaczy woj-

ny i Ksistwo Warszawskie, znalazo si zaraz tych
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aluzyj wicej, owszem, znalazy si sztuki tylko dla

aluzyj pisane. Po kilkuletnim przymusie i ucisku odet-

chnli, po kilkuletniem zwtpieniu nabrali ducha, byli

dumni z siebie, a gównie ze swego wojska, i szczli-
wi ze swoich nadziei. Rzecz naturalna, e chcieli i po-

trzebowali wynurzyd si z tem wszystkiem, e kada
sposobno bya im do tego dobr i podan. Ztd
i sztuki okolicznociowe, patryotyczne, którym coraz

nowe zdarzenia dostarczay coraz nowych powodów.
Dmuszewski pisa je jak inni. Oprócz ju wspomnia-
nych jest do duo takich sztuk okolicznociowych,
a sabych, jak naprzykud Karol Wielki i Witykind. Jed-

na z nich ma przedstawia w teatrze widok, który

wszyscy widzieli w rzeczywistoci, sypanie okopów
przez ludno Warszawy, i ma tytu Okopy na Pradze.

Jest bardzo saba, jest adna; a cho uczuciu wspó-
czesnych moga by mi, nie mona powiedzie, iby
je wyranie, dobrze, zdolnie odbijaa. e niema nic

dramatycznego, to nie dziwne, caa akcya koczy si
na tem, e przed mostem na Pradze sypi si szace,

cho jest dodany i romans; Polak oficer w subie fran-

cuskiej spotyka dziewczyn, któr niegdy kocha, za-

nim poszed do wojska. Ale pomimo zacnych i patryu-

tycznych uczu wszystkich, wojskowych, mieszka-
ców Warszawy, kobiet, prostego ludu etc, niema tam
ywszego uczucia nigdzie; ani jedno sowo nie trafia

do serca czytelnikowi, który jedno tylko odnosi wrae
nie, zazdroci, e oni, sypic te okopy, tak byli pewni
zwycistwa.

Daleko bardziej zajmujca jest inna komedya
Dmuszewskiego z tego samego czasu, na tle tych sa-

mych wypadków osnuta. Pospolite Ruszenie. Zajmujca
jest przez to, e w niej po raz pierwszy wystpuje w
literaturze polskiej Niemiec, jako stay mieszkaniec pol-

skiego kraju, waciciel, urzdnik i zwierzchnik.

Pan Steinbrummer byy Justiz-Rath, Prusak oczy-

wicie, kupi wie w Polsce. Ekonomem u niego jest
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Pan Poczciwski, szlachcic polski, dawny onierz za-

suony pod Kociuszk, którego majteczek przepad
w zaburzeniach, a ona zgina. Czy autor mia zamiar

i myl gbsz, kiedy przedstawia tego biednego Po-

laka w subie u Niemca, czy te zrobio si to tylko

przypadkiem, zawsze stosunek ten robi przejmujce
a smutne wraenie. Ale szczliwy obywatel Ksistwa
Warszawskiego móg nie zostawi Polaka w tem po-

nieniu i wyprowadzi go z niewoli egipskiej, a przed

kocem sztuki, Prusak potrzebuje i doznaje jego aski.

Pan Justiz-Rath ma dwoje dzieci. Syna Fritza,

którego na odgos wojennych wieci wyprawi ze swo-

jemi pienidzmi do Królewca dla wszelkiego bezpie-

czestwa, i córk Emili, zarczon z Kreis-Kichterem

Browiusem. Ale panna Emilia kocha kogo innego, Po-

laka, a do tego syna ekonoma, Kazimierza. Pan Kazi-

mierz niegdy uratowa jej ycie, kiedy j konie ponio-

sy, i od tego zacz si afekt wzajemny. Ma si rozu-

mie e Steinbrummer o takim ziciu sysze nie chce,

a biedny Kazimierz poegnawszy kochank, wybiera

si do pospolitego ruszenia. To samo chce zrobi i je-

go ojciec, oddalony ze suby; ale pierwej musi uici
si z dugu, który mu ciy. Kreis-Richter Browius, by
mu niegdy poyczy sto talarów; dzi, obraony mio-

ci Kazimierza do Emilii, przez zemst wymaga zwro-

tu i grozi wizieniem. Trzeba wic znale te pienidze

koniecznie.

Tymczasem dowiaduj si Niemcy, o czem Pola-

cy ju dawno wiedz, e Francuzi w Poznaniu i caej

Wielkopolsce, e województwa tamte powstay, e po-

spolite ruszenie ogoszone. Steinbrummer nie wierzy,

e Francuzi mogli by w Berlinie, tem mniej w Po-

znaniu, kiedy dowiaduje si, e Polacy s w jego wa-
snej wsi, i dostaje rozkaz, eby albo sam stawi si do

suby wojskowej, albo da dwóch ludzi. Ostrony Nie-

miec sucha rozkazu, jako zastpców daje Poczciw-

skich, którym za to dug odpisuje, ale nie bardzo si
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boi. Wie, e Kozacy s blizko, i niebawem wszystko

wróci do porzdku. Niestety, zawiedli go sprzymierzy-

cy! Sucy syna wpada w rozpaczy z doniesieniem,

e Kozacy zabrali Fritza w drodze. Wtedy w caym
blasku okazuje si polska walecznod i wspaniaomyl-
nod. Poczciwski z syneni i z oddziaem onierzy pu-

szczaj si w pogo za Kozakami, odbijaj Fritza i ta-

lary, wracaj z tryumfem. Fritz sam wymóg na ojcu

zezwolenie na zwizek siostry z rycerskim wybawc
obojga.

Z wiedz lub bez wiedzy autora s tam rzeczy

trafne i prawdziwe, to naprzykad, e Fritz i Emilia s
ju Polakami, jak zwykle dzieci osiadych w Polsce

Niemców. Ale zajcie cae polega na tych patryoty-

cznyoh piewach, rozmowach, wspomnieniach i nadzie-

jach, w których chwyta si na uczynku, syszy yw-
cem, uczucia ówczesnego pokolenia.

Tego rodzaju okolicznociowe sztuki nie mog
oczywicie dac dobrego wyobraenia o talencie autora.

Lepiej sdzi o nim ze sztuk, do których pomys po-

wstawa sam z siebie, i które pisane byy w jedynym
celu napisania adnej i zabawnej komedyi.

Szlcoda M mii, to komedya jeszcze starego typu,

podobna do wszystkich z XVIII wieku, z przebiera-

niami, mistyfikacyami, i z subretk za gówn spr-

yn akcyi. Dziwaczny ojciec, posuszna a zakochana

w modym kawalerze córka (tym razem naiwna troch,

na ksztat Agnieszki Moliera), kawaler zakradajcy si
podstpem do domu, nienawistny konkurent, wszyst

ko jest, wszystko prowadzone przez mdr Dorotk,
i wszystko podobne do tych intryg, które wymyla
Moliere. Pan Anzelm chce wydad córk za kontuszo-

wego starego Polaka, nie za modnego eleganta: i wy-

bra jej na ma swojego niegdy szkolnego koleg
Orgona, którego od Infimy nie by widzia. Mody Erast

namówiony przez Dorotk przebiera si za starego Po-

lonusa, i pod t postaci i pod imieniem Orgona, pod-
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bija serce ojca jak ju przedtem podbi by serce córki.

Na nieszczcie, przyjeda Orgon prawdziwy. Trzeba

go usun, eby nie przeszkodzi faszywemu. Dorotka,

która go pierwsza zobaczya, umiaa mu wytómaczyc,.
e panna nie pójdzie za kontuszowego i wsatego je-

gomoci, tylko za modego kawalera we fraku i w trze-

wikach. Uwierzy Orgon i przebra si po francusku,

ale tak miesznie wyglda, i tak oburzy t pocio-
ci starego Anzelma, e ten córki odmówi, a da j
Erastowi, który cho mody, zyska jego szacunek tem,

e by kapitanem i bi si chlubnie w kilku potyczkach.

Gdyby SsJcoda Wsów naleaa jeszcze do XVIII wie-

ku, byaby jedn z lepszych drugorzdnych komedyj
ówczesnych, na XIX jest troch przestarza intryg
i ukadem.

Pi Sióstr a Jedna, to znowu jak Gndu'i, kome-
dya napisana na popis dla jednej aktorki, ale napisa-

na zrcznie. Jedna rola trzyma ca sztuk — bez niej

i bez doskonaej coraz innej gry, wszystko za nic. Pe-

wien ojciec, umierajc, napisa w testamencie, e w rok

po jego mierci, jego cztery córki maj wyj zam
za czterech przez niego wyznaczonych konkurentów;

jedna za pana Oszczdnickiego, skpca; druga za pana

Spokojnickiego, flegmatyka; trzecia za hrabiego Wie-
trznickiego, lircyka; czwarta za pana Staruszkiewicza,

Polonusa starej daty. Naturalnie, wszystkie cztery pan-

ny kochaj si w innych, wojskowych, urzdnikach,
wiejskich gospodarzach. Nadszed wreszcie straszliwy

termin, wyznaczony przez nieboszczyka i cztery ofiary

ze zami czekaj na swoich narzeczonych. Najmodsza
siostra, pita, ratuje je w tera strapieniu. aden z kon-

kurentów nie widzia nigdy swojej przyszej: ona wic
wszystkie siostry wyprawia, a sama przyjmuje kade-
go z narzeczonych po kolei, jako niby jego narzeczo-

na, a kadego tak, eby mu odesza ochota, i eby sam
zerwa ojcowskie ukady. Skpemu opisuje wszystkie

przepychy wyprawy, któr na jego koszt sprawia;
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przed flegmatykiem wystpuje ywa jak iskra, niespo-

kojna, kozak, bije si na szpady, krzyczy deklamujc

tragedy, wali piciami w fortepian. Przed sfrancu-

ziaem paniczem udaje klucznic, lubi tylko tuczy
indyki i z ksidzem proboszczem grac w maryasza; po

francusku nie umie ani sowa. A do pana Czenika

mówi tylko po francusku, po polsku nie umie, tak, e
rozumie si nie mog. Wszyscy czterej przysyaj
listy, w których tómaczc si niezgodnoci humorów
i charakterów, zwracaj pannom sowo. Dobrze grana,

z dowcipnem i ywem cieniowaniem piciu ról pitej

?iostry, jednoaktowa ta komedyjka, mogaby i dzi

jeszcze zabawnie wyglda na scenie.

W swoim rodzaju ciekawy, do mieszny, ale zaj-

mujcy i bez talentu napisany, jest przerobiony z fran-

cuskiego (Jdicet. mieszny, bo niezaprzeczenie jest

miesznym Zygmunt Stary, jako bohater komedyi, zdo-

bywajcy pod przybranem imieniem serce Barbary

Zapolskiej. Ale w tej dziwnie wymylonej historyi s
sceny dobrze napisane i chwile wcale zajmujce.

Jacy Francuzi Rogier i Creuze, napisali czy te
przerobili z woskiego komedy La ReDunche, która we
Francyi miaa ogromne powodzenie, a w caej Euro-

pie ogromn saw. Bohaterem jej by jaki z imienia

i dziejów nieznany król polski, zakochany w córce

szlachcica Lewiskiego, jego rywalem jaki Duc de

Kalisz. Dmuszewski chcc t „doskona" komedy dla

polskiego teatru przerobi, nie móg zostawi jakiego

króla, o którym nikt w Polsce nigdy nie syszaa a gdy

zacz si oglda za królem prawdziwym, zobaczy,

e oprócz Radziwiówny, która smutno skoczya,
i Pileckiej, która, jako stara, na heroin komedyi si
nie przydawaa, wszystkie królowe polskie byy z pa-

nujcych domów, z wyjtkiem Barbary Zapolskiej (So-

bieski i Leszczyski nie byli jeszcze królami, kiedy si
enili). I dlatego tre komedyi dawaa si zastoso-
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wac do jednego tylko prawdziwego króla polskiego,

dlatego Zygmunt I musia, odoywszy na bok powa-

g, wyj na romansowego kochanka.

Zygmunt to nie Stary jeszcze i bardzo zakochany

w córce swego lennika, Hrabi na Spiu, Zapolyi czyli

Zapolskiego. Tak zakochany, e samowtór z dworza-

ninem swoim Pek bawi w zamku Hrabiego pod skro-

mnem imieniem Bogdana, szlachcica, i chce, eby pan-

na pokochaa go dla niego samego, nie za dla jego ko-

rony. To udao mu si niele; tak dobrze, e sam
ojciec obawia si, by gadki rycerz nie zawróci pannie

gowy, i w poufnej rozmowie prosi Peki, eby Bogda-

na wywióz, bo córka jego musi wejd w wietniejsze

zwizki, a co wicej, jest przeznaczon Konstantemu

Ostrogskiemu, który przyjedzie j zalubi, jak tylko

z wojny powróci. Peka, który incognito swego króla

zachowa musi, daje jednak do zrozumienia, e Bog-

dan nie jest tym, za którego si udaje, a Zapolski do-

myla si, e to Ostrogski, który, sam nieznany, chcia

w ten sposób pozna swoj przysz. Przyjmuje wic
króla jako zicia, a gdy ten si wypiera, e Ostrogskim

nie jest, owiadcza mu, e kiedy tak, ma si z zamku
wynosi. Mio sprawia, e król przyjmuje rol Ostrog-

skiego.

Na to przyjeda goniec od syna Zapolskiego, Ja-

nusza, i od prawdziwego Ostrogskiego, z doniesieniem,

e oba s ju w drodze na Spi. Król przez tego sa-

mego goca posya hetmanowi rozkaz, eby w Polsce

pozosta. Nieszczciem posaniec spotka swego pana

ju w okolicy zamku, i uwiadamia go, e tam jest ju
inny hetman Ostrogski. Oba z Januszem ukrywaj

przyjazd, eby tem atwiej odkry i zawstydzi oszu-

sta, kiedy ze zdumieniem poznaj w nim króla.

I teraz nastpuje odwet. Hrabia Zapolski odbiera

list, e król w drodze do Wgier chce wstpi do jego

zamku. Wielka rado hrabiego, jeszcze wiksze po-
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dziwienie króla. Przyjeda wreszcie, a Zygmunt po-

znawszy Ostrogskiego, rozumie odwet, i zostaje w je-

go roli, zostawiajc mu swoj. Zaczyna si wspóza-
wodnictwo miosne. Mniemany król owiadcza si o r-
k Barbary. Ojciec, naturalnie, wolaby go ni hetmana,
ale zdaje wybór na córk. Ta, uraona na mniemane-
go Ostrogskiego, e si ukrywa pod imieniem Bog-
dana, nie chce mu wyzna, e go kocha, tak, e biedny

Zygmunt w rozpaczy, ju chce wyjeda. Ale mnie-

manemu królowi wyznaje, e woli pierwszego, a wtedy
Ostrogski odkrywa ca prawd i Barbara Zapolska zo-

staje królow polsk.

Gdyby mona zapomnie, e to Zygmunt Stary

i wiek XVI, byaby adna, zajmujca, zrcznie prowa-

dzona koraedya. S momenty wcale dramatyczne i efe-

ktowe, naprz3^kad, kiedy król dowiaduje si o przy-

jedzie hetmana, a dopiero o przyjedzie drugiego

króla, i kiedy widzi Ostrogskiego w swoim charakte-

rze. Stosunek ich obu traktowany jest bardzo delika-

tnie i daje powód do wcale wykwintnych, komicznych
efektów. Barbara jest miaa i pewna siebie, panna
z XIX wieku; Zapolski na pozór filozof, w gruncie

dworak; król nie król, a przynajmniej nie Zygmunt,
hetman ani hetman ani Ostrogski; ale rzecz jest tak

zgrabnie prowadzona, e ze wszystkich komedyj Dmu-
szewskiego najadniejszy jest ten Odwet — szkoda, e
nie jego.

Nie ma on wielkiego talentu, ale Sshoda Wsów
i Pi Sióstr s do zabawne, wesoe komedyjki; Fo-

spolife Ruszenie i inne okolicznociowe s zajmujce, ja-

ko wierny pomnik czasu; wszystkie, nawet tómaczone,

maj t zasug, e zapeniay teatr i utrzymyway go

przez lat wiele. Jako dyrektor warszawskiego teatru,

musia Dmuszewski by zdolniejszym, ni jako autor

i godnym nastpc Bogusawskiego. Na jego zarzd wy-

pada epoka najwietniejsza warszawskiej i w ogólnoci
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polskiej sceny, która nigdy przedtem nie miaa tylu

razem i tak znakomitych aktorów (Ledóchowska, ucz-
kowska, Palczewska, Szymanowski, Kudlicz, Werow-
ski, ókowski ojciec). A cho talentu nie mia tyle,.

co Zabocki, to w kadym razie t mia zasug, e
po Zabockim komedya nie zasna, nie urwaa si, ale

ya dalej, a doczekaa si Fredry.

Do tych lat nale jeszcze tragedye Euzebiusza

Sowackiego.

Jest ich dwie: rozsdny autor trzyma je w zam-

kniciu, le zrozumiana, pobona cze wdowy i przy-

jació, ogosia je przed wiatem, czem oddaa najgor-

sz usug biednemu autorowi.

Mendog jest ciekawy przez to, e czytelnik robi

ustawicznie porównanie midzy tragedy ojca, a tym
samym przedmiotem traktowanym przez syna. Tu jak

w 3Iindoivem modego Sowackiego, osi dramatu jest

mio Mendoga do tej samej Aldony; tu jak tam, jestm tej Aldony, Dowmunt paajcy zemst, Trojnat

wyzuty przez stryja z dziedzictwa, osoby te same, ale

rzecz jake róna. Niesforna fantazya Juliusza spra-

wia, e jego Mindowe jest poematem nieskadnym,
penym sprzecznoci, nielogicznoci i niekonsekwencyi.

Ale jest prawda, przynajmniej prawdopodobiestwo
w tym wiecie litewsko -krzyackim, jest jaka nieo-

krzesana rodzima sia w postaci tego Mindowe, logi-

czna i historyczna moliwo w jego mioci do tej

Aldony.

Ojciec poj te rzeczy inaczej. Pomijajc ju to,

e Mendog ma ministrów, Aldona powozy i konfiden-

tk, co wszystko komicznie wyglda, ale sytuacye, za-

wizanie i rozwój dramatu, wygldaj na dowcipn
ironi.

Mendog mia on, która umara, umierajc ka-

zaa mu przysidz, e nie oeni si z obc, ale z jej

modsz siostr Aldon. Mendog przysiga. Aldona tym-
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czasem posza za m za Dowmimta, o czem ani sio-

stra ani Mendog nie wiedzieli. Jednak przysigi do-

trzyma trzeba; wymyla tedy Mendog sprowadzi
Aldon pod pozorem oddania ostatniej czci siostrze.

Przyjechawszy, znalaza si w jego rku, zatrzymana

gwatem i naglona do maestwa. Na jej widok, do

obowizków przysigi, przybya najgwatowniejsza mi-o w sercu Mendoga. Aldona, majc inn przysig
i inn mio, nie chce sysze o Mendogu, kiedy Dow-
munt w przymierzu z Trojnatem gotuj si orem
odbi uwizion on.

Tu zaczyna si dramat. Aldona z konfidentk
Uten zamyla ucieka z Mendoga zamku, korzystajc

z chwili, kiedy on i jego rycerze zajci bitw; nie-

szczciem, zanim si wybray, wraca Mendog zwy-
ciski, Dowmunt z Trojnatem w ucieczce. Niebawem
daj zna, e gotuj si oni powróci; Mendog cignie
na powtórn wypraw. Ale to podstp. Dowmunt sam
t wie rozpuci, eby inny pomys atwiej wykona.
Razem z Trojnatem podkrada si pod zamek do gaju

Peruna, gdzie Mendog zwyk przychodzi na pacie-

rze, 1 tam maj go zabi. Przed Mendogiem przycho-

dzi Aldona; czua scena spotkania i wzajemnych przy-

sig, kiedy nadchodzi Mendog i nietylko nie jest za-

bity, ale Dowmunta z Trojnatem kae schwyci, rzu-

ci do wizienia i straci. Wtedy stawia nieszczsnej

Aldonie nastpujc alternatyw : albo Dowmunt zgi-

nie, albo ona zgodzi si na rozwód z pierwszym mem
i pójdzie za Mendoga. Prawdziwa heroina wie, co w ta-

kim razie ma robi, ocala ma, ale do lubnego obrz-
du z Mendogiem przychodzi otruta, i kona zaraz po wy-

rzeczeniu przysigi, polecajc Dowmuntowi, eby y
dla szczcia swoich ludów. Poczem Mendog oczywi-

cie si zabija, przed mierci auje za grzechy, swoja

pastwo zostawia Trojnatowi. Taki jest Mindowe sta-

rego Sowackiego; zachowane w nim wszystkie prze-

pisy autora, eby zbrodnia nie bya nigdy bez wy-
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mówki (Mendog ma ich a dwie, ostatni wol umie-
rajcej ony i mio), eby niewinno bya przel
dowan, eby bya straszna koUizya dwóch obowiz-
ków, wszystko jest, ale tragedya mieszna.

A ten Mendog jest jeszcze niczem w porównaniu
z Wand. Wanda, to prawdziwie, jak gdyby na art na-

pisana parodya pseudo-klasycznej sztuki. Naprzód, ty-

tu niewaciwy, bo bohaterem jest smok, nie Wanda.
Jak moe byc dramat ze smoka? W tem sztuka, w tem
wynalezienie i dowcip poety.

Nieurodzaje, klski, choroby, gód, gnbi Kra-

ków i Polsk, a na domiar zego w jaskini pod Wa-
welem wylg si smok, który do wszystkich swoich
okropnoci ma jeszcze t, e nad wszystko lubi zjada
najmodsze i najadniejsze panny {Sua passiort predomi'

nante e la giovin jyrincipiante). Lud w rozpaczy, a Kra-

kus, najlepszy z królów, w gow zachodzi, jak go z n-
dzy ratowa. Z Czech, gdzie take panuje, a gdzie

wanie bawi jego ona Zbisawa z córk Wand i jej

narzeczonym Waldemarem, królewiczem jakiego bli-

ej nie oznaczonego kraju , kaza Krakus przywie
wielkie zapasy ywnoci; cignie wic królowa z Wan-
d i z Waldemarem ku Krakowu, a za ni niezliczona

moc wozów, naadowanych zboem.

Ale dobry Krakus ma przy swoim boku zdrajc;

tym zdrajc jest jego minister Malud. Malud nie myli
o niczem wicej, ni o koronie; pocztkowo chcia j
sobie zapewni przez oenienie si z Wand, ale kiedy

t zarczy i\rakus z Waldemarem, rausi si oglda
za innymi rodkami. Có wic wymyla: oto wznieci

rewolucy przeciw Krakusowi i osi na jego tronie.

Posuy mu do tego wieszczek Gramor: tego ujmuje

i podmawia, eby w wyroczni obwieci ludowi, e
gniew bogów wtedy da si przebaga, jeeli W^anda

dana bdzie smokowi na poarcie. Krakus nie zechce,

lud si na niego oburzy, wypdzi albo zabije, a niecny
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Malud opanuje tron. O caym tym planie dowiaduje-

my si z ekspozycyi bardzo dugiej, w Ittórej Malud

opowiada te zamiary przyjacielowi swemu Zemie.

Jako Gramor obwieci wyroki Marzany. Krakus

szuka sposobu uratowania córki. Podstpny Malud pod

suwa mu myl, eby zawróci z drog^i królow, pie-

szc na wesele córki; ale wysya z tem poselstwem

swego zaufanego Zem, który oczywicie zawraca nie

królow z Wand, ale wozy z ywnoci, a atwowier-

nemu Krakusowi tómaczy, e straszna burza zesana

ad hoc przez bogów, nie daa mu dojrzed i wstrzyma
królowej.

Staje wic Zbisawa z Wand w Krakowie, jak

niegdy Klitemnestra z Ifigeni w Aulis. Lud da
spenienia ofiary. Ale Malud si przerachowa; nie wie-

dzia, e dla szczcia swego ludu Krakus wszystko

powici; jako Krakus wzdycha, pacze, ale pozwala,

eby Wanda pod pozorem lubu z Waldemarem za-

prowadzon bya przez Gromora do wityni, a ztam-

td do jaskini smoka. Lud za takie powicenie ko-

cha bdzie Krakusa tem wicej, potrzeba wic nowe-

go podstpu. Malud wymyla go atwo. W chwili, kie-

dy królowa Zbisawa, nie wiedzc o wyroczni, ubiera

swoj Ifigeni do lubu i daje jej bogosawiestwo,
nasany przez Maluda Zema, odkrywa prawd jej i Wal-

demarowi. To si udao; Wanda, wzór powicenia
i bohaterstwa, daje si bez oporu prowadzi do smo-

ka, ale Waldemar ze swymi rycerzami gotuje si j
odbi. Wszczyna si walka, w której Waldemar ginie

po cudach walecznoci, ofiara ju masie speni, kiedy

Zema tknity wyrzutami sumienia, a bardziej jeszcze

trucizn, któr mu zada Malud, eby si pozby wiad-
ka swoich zbrodni, w miertelnych konwulsyach odkry-

wa prawd ludowi. Lud zabija jego i Gramora, kiedy

wtem wychodzi smok z jaskini, Idzie prosto do Wan-
dy, ale na szczcie podrzucaj mu barana, wypcha-

nego siark, smok dostaje niestrawnoci, i tak chore-
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go dobija Krakus. Wozy z ywnoci przychodz,

szczliwie; ale Wanda owiadcza, e straciwszy ko-

chanego Waldemara, chce bogom lubowad dozgonn
czysto. Taki jest koniec tragedyi o smoku. O jej nie-

pojtej komicznej konwencyoaalnoci, o najniezgrab-

niejszem naladowaniu Ifigenii Racina (a zwaszcza
charakteru Klitemnestry w Zbisawie) nic nie moe
dac wyobraenia.



III.

Brak pism politycznych. Kotaj. Pomys wielkiego dziea. Po-

rzdek fizi/czno-morulny wiata. Uicagi o Ksistwie Warszawskiem.

Rok 1812. Listy Litewskie. Komiana Oda na Poar Moskioy. Wier-

sze z roku 1813. mier ksicia Józefa. Koniec okresu.

Literatura polityczna, niegdy za Rzeczypospoli-

tej tak bujna i obfita, przemawiajca przez trzy wieki

mnóstwem niezliczonych broszur i ksiek, rónych
€0 do wartoci, ale dowodzcych zawsze powszechne-

go zajcia sprawami i silnego publicznego ycia, po

ostatnim rozbiorze musiaa zamilkn. Pierwsze dwie

formy naszego porozbiorowego bytu, Ksistwo War-

szawskie i Królestwo Kongresowe, prawie si wcale

nie odbijaj w tej gazi literatury. Napoleon, a za nim

jego podwadni i reprezentanci, rzdy od niego zalene,

nie lubiy myli, pisma i druku; cesarz chcia posu-

szestwa, nie rozumowania, i zakneblowa usta prasie

politycznej wszdzie, gdzie jego wadza sigaa. Pa-

nuje wic na tem polu guche milczenie w caej Euro-

pie, u nas tem naturalniejsze, e nie byo przedmiotu

-do dyskusyi, nie byo wyboru; cokolwiek kto myla,
jakiekolwiek mia wyobraenia i zasady polityczne,

kady widzia, e do roboty byo tylko jedno, sucha
Napoleona i bi si.
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Za Królestwa -.Kongresowego, cho konstytucja
porczaa wolnod.mowy i pisma, nie dopuszcza jej

stró Królestwa, Nowosilcow, i cenzura Szaniawskie-
go. Pod nimi dwoma i pod Wielkim Ksiciem, litera-

tura polityczna nie raog by swobodn, czyli, nie mo-
ga byc.

Te s powody jej dugiego i prawie zupenego mil-

czenia w pierwszym okresie naszego wieku. Jednak,
pomimo okolicznoci tak przeciwnych, nie zamiera ona
zupenie, a cho bardzo nieliczne, s przecie dziea,
które utrzymuj jej cigod i odpowiadaj w litera-

turze tym nowym formom naszego ycia. Ciekawe sa-

me przez si, ciekawsze s przez to, e ich autorowie

byli ludmi pierwszego rzdu w ówczesnej Polsce, tak

pod wzgldem zdolnoci, jak pod wzgldem wpywu.
Jeden, potny umys organizacyjny, wielka zdolno
dyplomatyczna, reformator wychowania publicznego,

i jeden z gównych architektów systemu konstytucyj-

nego 3-go Maja: drugi potny umys filozoficzny, naj-

gorliwszy i najdzielniejszy propagator zasad tego sy-

stemu; jeden kaznodzieja i aposto, drugi kodyfikator

i prawodawca tych idei, w których upadajca Rzecz-

pospolita szukaa dla siebie ratunku. O stanie i przy-

szoci Polski za Ksistwa Warszawskiego, i ze stano-

wiska tych warunków jakie ono jej nakadao, pisa

Kotaj; o stanie i przyszoci Polski za Królestwa

Kongresowego, Staszic.

Smutny jest widok Kotaja w naszym wieku.

Nie jest to ju dawny ksidz podkanclerzy Czterolet-

niego Sejmu, z wielk energi ducha, podny w po-

mysy, peen siy i ufnoci w sobie, ani nawet drezde-

ski emigrant, zrczny i gitki w szukaniu rodków,
eby ratowa siebie, ze skryt nadziej, e uratuje

i Rzym, byle mu si udao uratowa Cezara. Ani wre-

szcie Kotaj z czasów powstania Kociuszkowskiego,

dwuznaczny w postpowaniu, ale zawsze czynny, ener-
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giczny, nadewszystko ambitny. Po powrocie swoim

z Jopefstadtu to Kotaj zamany, zawiedziony w ambi-

cyi, zniszczony na majtliu, narzekajcy i rozgoryczo-

ny tem bardziej, e czu w sobie dawn si zdolnoci,

e si mniema dzielniejszym od wszystkich, których

ostatnie okolicznoci wyniosy do znaczenia i wpywu,
jego zostawiajc na boku. Pamita ywo te czasy, kie-

dy bez jego wpywu i rady nie powstaa adna myl,
nie zrobi si aden krok; teraz musia widzied, e si
bez niego jako obchodzono, e jego wzitod i nie-

zbdno upady. Jedni widzieli w nim i obawiah si
domniemanego podegacza egzekucyj warszawskich

z r. 1794; inni, jak król saski, mieli niech i podejrze-

nie do ksidza, którego przekonania religijne mieli za

wtpliwe. Do, e jedne po drugich szy po sobie przej-

cia i zdarzenia Ksistwa Warszawskiego, a w adnem
z nich, ani w deputacyach do Napoleona, ani w radzie

stanu, ani w ministeryum, nie widzimy tego Kotaja,,
który ze wszystkich ludzi ówczesn^^ch by moe naj-

wicej mem stanu. Jedyn jego czynnoci w na-

szym wieku jest pomoc, dawana Czackiemu przy za-

oeniu Krzemieca, a i ta zwikszya tylko gorycz

podkanclerzego. Skary si on na Czackiego; dawa
do zrozumienia, jakoby ten, skorzystawszy z jego po-

mocy, chwa i zasug dziea by skonfiskowa dla

siebie, utyskiwa na niewdzicznod. Skargi i ale uro-

jone, niesuszne, zasadzajce si na drobiazgach takich,,

jak naprzykad, e go Czacki nie do usilnie zaprasza,

aby by obecny przy uroczystoci otwarcia gimna-

zyum woyskiego, a spowodowane rozdranionem gorz-

kiem usposobieniem czowieka, zawiedzionego w naj-

droszych nadziejach. Rektorstwo akademii krakow-

skiej, ofiarowane przez Stanisawa Potockiego, odrzu-

ci Kotaj, moe z tem uczuciem, e jemu przystao

by ministrem nie rektorem, gow nie podwadnym;
i zapewne tak byo, ale e pierwsze stanowiska byy
zajte, to nie byo dzieem ani intrygi, ani niewdzi-

St Tar..owski. „Literatura" T. IV. 1

1
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cznoci, tylko okolicznoci. Zajli miejsca ci z ludzi

zdolnych, którzy byli na miejscu, pod rk, w War-

szawie, kiedy on ze zblieniem wojsk francuskich do-

sta rozkaz udania si w gb Rosyi z Woynia. Ko-
taj z temi okolicznociami pogodzi si nie umia. Za-

wiedziony w ambicyi, prawie bezczynny, w swojem

przekonaniu odepchnity i skrzywdzony przez wszyst-

kich, coraz wicej zniechcony i gorzki, y przez

ostatnie swoje lata bez wpywu na ludzi i sprawy;

mierd jego przesza prawie niepostrzeenie.

Jednak zrywa si niekiedy, jak gdyby by chcia

przypomnie si i zwróci na siebie uwag; moe tyl-

ko z potrzeby zajcia swego umysu. M stanu, poj-

mujcy sztuk rzdzenia, polityk, jako umiejtno,
i opierajcy j na tej podstawie niezmiennej, jak jest

natura ludzi i spoeczestw, chcia uj w system, w ca-

o, rezultaty wszystkich swoich bada i dowiadcze
na tem polu, sformuowa, okreli dla siebie samego

i dla innych sam istot spoeczestwa ludzkiego, wy-
prowadzi ten fenomen z jego ostatnich przyczyn, i nau-

czy, jakie s te przyrodzone, konieczne warunki, w
których i podug których ono jedynie y i szczli-

wie istnie moe. Z tej myli powstaa ksika pod

tytuem „Porzdek fizyczno-moralny czyli Nauka o na-

leytociach i powinnociach czowieka, wydobytych
z koniecznych wiecznych i nieodmiennych praw przy-

rodzenia". Jest to pocztek, pierwszy tom systemu

prawa przyrodzonego, wydany na rok przed mierci
autora, i ostatnie jego dzieo. Czy mia zamiar prowa-

dzi je dalej, i wedug jakiego planu, o tem biografo-

wie i powiernicy jego myli, jak Sniadecki, milcz.

Tom, który jest ogoszony, jest to dowodzenie, e
porzdek moralny i spoeczny wiata nie jest czem
ronem i niezalenem od jego porzdku fizycznego, ale

owszem, e wszystkie trzy s z sob cile zwizane
i skadaj konieczn cao, jeden porzdek wiata.
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Przez to samo, e istota moralna czowieka jest ogra-

niczona warunkami fizycznymi, ciaem i jego mecia-

nicznemi prawami, e wszystkie nocye i pojcia przy-

ciodz czowiekowi przez organa fizyczne, zmysy, e
on przez takie organa dziaa, przez to, e te dwie po-

owy wiata s z sob zwizane i wzajem od siebie za-

le, przez to ju porzdek moralny i spoeczny musi

zalee od natury fizycznej czowieka, i mied j za

jedn ze swoich gównych przyczyn.

W konkluzyi podaje autor prawodawstwo przyro-

dzone, podzielone na trzy tabHce, z których pierwsza

zabezpiecza czowiekowi wasno jego osoby, druga

wasnod nabytych przez niego rzeczy, trzecia upewnia

naleytoci i powinnoci wszystkich nawzajem.

„Uwagi nad teraniejszem pooeniem tej czci
ziemi polskiej, która jest nazwana Ksistwem Warszaw-

skiem", ksika wydana w r. 1808 pod godem nil des-

perandum, zdaje si by napisan w tyra celu, eby pod-

nie ducha i wiar w Napoleona, osab po pokoju

Tylyckim, i przekona naród, e utworzenie Ksistwa
jest wielkiem dobrodziejstwem, zakadem i pocztkiem
odbudowania Polski, i e nie wtpi, nie narzeka, ale

sucha i wspiera Napoleona powinnimy. Nie jest to

zatem krytyka tej przeciwnej naturze kreacyi Napoleo-

na, nie jest gos tej czci Polski, dowodzcy moca-

rzowi, e ona tak jak jest, istnie nie moe, nie jest

rozbiór wprowadzonych przez nie instytucyj, ale jest

owszem obrona Napoleona przed Polsk, s hypotezy
o jego polityce i zamiarach (a dobrzeby byo jemu
i jego polityce, gdyby si one byy sprawdziy) i jest

z tych hypotez wycigniony horoskop dalszych losów

Ksistwa i Polski.

Jest to dziwne, ale stwierdzone niejednym przy-

kadem, e my mamy jaki instynkt, jak wrodzon
intuicy tego, czemby polityka europejska by powin-
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na. Kiedy sobie t polityk wyobraamy, lub kiedy
o niej do zagranicy mówimy, najczciej jestemy lo-

giczni, mamy susznod, wypadki stwierdzaj nasze

obawy lub przepowiednie; ale ta teoretyczna suszno
nigdy w praktyce nie bywa suchan, i nieraz na szkod
Europy. Za konfederacyi Barskiej, za Napoleona, pó- i

niej przez cay cig epoki emigracyjnej, za wojny I

wschodniej, i a do wypadków wczorajszych prawie,

do zjazdu ksit niemieckich we Frankfurcie w roku ,

1863, do wojny duskiej, zawsze gralimy t smutn |

rol Kassandry europejskich narodów.

Otó tak Kassandr by poniekd i Kotaj dla

Napoleona. Nie przewiduje on wprawdzie upadku, któ-
by by wtedy móg go przewidywa, ale widzi polityk
Napoleona tak, jak ona powinna bya byc, eby do

upadku nie doprowadzi, a nie tak, jak rzeczywi-

cie bya.

„Ksistwo Warszawskie— mówi we wstpie — tak

jak jest, ostad si nigdy nie moe". Mae, ubogie, le
pooone, otoczone pastwami rozbiorowemi, nawet

z pomoc Saksonii, gdyby ta nawet moga byd rzeczy-

wist, nie ma adnych warunków trwaego i prawdzi-

wego bytu. Napoleon jest zbyt wielkim politykiem,

eby tego nie widzia, a kiedy je tak utworzy, mu-
sia w tem mie jakie cele i powody. Jakie one

by mog?
Zaczyna Kotaj od dowodzenia, e Napoleon, acz

wszechmocny, nie móg stworzy pastwa wikszego

i silniejszego z ziem dawnej Polski, bo wstrzymywa
go wzgld na Austry i Rosy. Co do pierwszej, atwo
on móg skoni j do swego zamiaru, gdyby go by
mia; w zamian za odebran sobie Hiry, byaby z ch-
ci oddaa Galicy. Dowodzi dalej, wbrew zapewne

wasnemu uczuciu, e nazwa Ksistwa Warszawskiego,

ta nazwa, która naszych tak bolaa, która pierwsza po-

daa w wtpliwo dobr wiar i zamiary Napoleona,
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nie ma nic do rzeczy; moe nasze Ksistwo nazywa
si od Warszawy. Owszem, niech mu to bdzie wrób,
e tak wzronie jak Rosya. e ta nazwa wskazywaa,
i Napoleon wanie nie chcia podnie tradycyi nie-

podlegej Polski, tego Kotaj widzied nie chce; ale

w tem, e mae Ksistwo Warszawskie miao swój senat,

jak najwiksze kreacye napoleoskiej polityki, Wochy
i Hiszpania (co w myli Napoleona byo tylko ma
satysfakcy, dan skonnociom narodu, przyzwyczajo-

nego do form parlamentarnych), w tem chce on upa-

trywa niemyln rkojmi jego widoków na Ksistwo
Warszawskie i zakad nieomylnego jego przetworzenia

na wielkie Pastwo Polskie, w przyszoci.

Napoleon, wiedziony koniecznoci i logik histo-

ryi, wprowadza nowy system polityczny w Europie;

dawny, ten, który trwa od traktatu Westfalskiego,

ju nie istnieje, co nowego musi stan na jego miej-

scu, to jest powoaniem, misy Napoleona. I tak byo
niezawodnie; Napoleon by do tego, eby stworzy po-

rzdek polityczn}^ nowy i stay; móg, powinien by
go stworzy, i byby stworzy, gdyby by zrozumia,
e podstaw trwaego i dobrego porzdku jest jego

sprawiedliwo, suszno wzgldem wszystkich. Ale
Napoleon, tworzc ten nowy ukad polityczny, mówi
dalej Kotaj, o ile moe i dopóki moe stara si nie

burzy dawnego, chce by wspaniaomylnym, wiel-

kim wzgldem wszystkich. Dlatego nie móg dotd
odbudowa Polski, bo nie chcia rozwali Austryi, bo
dowiadcza, czy Prusy bd mu wierne, bo chce uni-

ka wojny z Rosy. Ale kiedy Prusy dopeniy miary
swoich nieprawoci i po wielu nie udanych zdradach

same wyzway Napoleona, za co odniosy kar pod Je-

na, i kiedy ich za mocarstwo liczy ju nie mona, ko-

nieczno jest dla Napoleona utworzenia w tej czci
Europy Pastwa wielkiego i potnego.

Myl Napoleona bowiem jest wznowienie Cesar-
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stwa Zachodniego. W tym systemie planetarnym, któ-

ry on chce stworzy, punktem rodkowym, socem,
bdzie Francya. Do niej grawitowa maj, planety po-

mniejsze; których bd dwa rodzaje: Pastwa wiksze
i jednolite, jak Wochy i Hiszpania, i zwizki Pastw
mniejszych, jak konfederacya Reska. Wszystko to

niepodlege, ale uznajce zwierzchnictwo cesarza za-

chodniego, i rzdzone temi samemi instytucyami i pra-

wami, co Francya.

W tym tedy ukadzie Cesarstwa Zachodniego po-

trzebne jest poczone z niem i jego zwierzchnictwo

uznajce Pastwo graniczne. Rosya byd niem nie mo-

e; Rosya w myli Napoleona nie ma wchodzid w skad
tego systemu, ale przeznaczona jest stad si punktem
rodkowym drugiego politycznego ukadu, Cesarstwa

Wschodniego. Prusy mogy byd takiem Pastwem,
gdyby nie byy Napoleona zdradziy, ale po dowiad-
czeniu nie moe on Prus postawie na stray bezpie-

czestwa Imperyum. Zatem potrzebuje on koniecznie

na tem miejscu Pastwa nowego, któreby byo sprzy-

mierzecem pewnym, wiernym i silnym. Takim moe
byr tylko Polska, a jej zawizkiem, ziarnem, z które-

go j Napoleon chce wyhodowa, jest Ksistwo War-

szawskie. Nie stworzy jej odrazu, bo czeka, chce do-

wiadczy przyjani Rosyi. Jeeli ta okae si sta,
ofiaruje Rosyi Cesarstwo Wschodnie, a w zamian zgo-

dzi si on chtnie na rekonstytucy caej niepodlegej

Polski. Jeeli, co prawdopobniejsze, bdzie z Angli
i Prusami przeciw Francyi, w takim razie czeka j
wojna, a ta pociga za sob jako konieczny warunek

i zwycistwa i bezpieczestwa na przyszo, wskrze-

szenie Polski niepodlegej w dawnych granicach. Wi-
cej nawet, bo Polska taka, jeeli ma by Cesarstwu

Zachodniemu pomoc i przedmurzem, musi by do
siln na to, by trzymaa na wodzy nietylko Rosy, ale

i Prusy, niebezpieczniejsze, skorsze do zdrad i knowa,
gdy upokorzone. Prusy zmalay, ale zostay, i duch
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W nich zosta ten sam; jeeli Cesarstwo Zachodnie chce

by od nich bezpiecznem, musi je zamkn tak, eby
clo konfederacji Reskiej nie miay przystpu, eby
kto na nich tak ciy, eby si swobodnie ruszy nie

mogy, a zatem, jeeli ze wzgldu na Rosy, Napoleon

musi tej nowej Polsce da za granic Dwin, Dniepr

i morze Czarne, to ze wzgldu na bezpieczestwo od

Prus, powinien mu da za granic Odr.
W konkluzyi zwraca si autor znowu do obywa-

teli Ksistwa Warszawskiego, i dowodzi im, e to mae
Ksistwo, które samo przez si utrzyma si nie moe,
jest nietylko zawizkiem niepodlegej caej Polski, ale

ju w dzisiejszym swoim stanie, wielkiem dla nas do-

brodziejstwem, askawem zrzdzeniem Opatrznoci,

bo jest nietylko zarodem Pastwa, ale i jego szko.
W niem mamy sposobno i konieczno wyksztace-
nia wszystkich organów, bez których Pastwoy nie

moe; w niem formuje si i wiczy nasze wojsko na
wzór niezwycionej armii francuskiej, w niem kszta-

c si dowódcy tego wojska, w niem uczymy si ad-

ministrowa, rzdzi, wyszukiwa rodki na potrzeby

i oszczdza ich, sowem, odbywamy szko przyspo-

sobienia; a gdy nadejdzie chwila, e caa Polska b-
dzie w naszych rkach, potrafimy j dziki temu przy-

gotowaniu, utrzyma i obroni. A wobec takich ko-

rzyci i takiej przyszoci czeme s te ofiary, niedo-

godnoci i uciliwoci, które znosi musz obywatele

Ksistwa! To wszystko jest nader uciliwe, ale na

to wszystko jest tylko jedna odpowied: wierzy w Na-

poleona, robi co on kae i znosi wszystko, znosi
do ostatka, bo czas dzisiejszy, czas Ksistwa Warszaw-
skiego jest czasem zasiewu, „dla którego rolnik ujmuje

wasnej potrzebie, eby ziarno w ziemi zagrzeba,

pewny, e go za t ofiar czas nastpny stokrotnie nad-

grodzi. Moe dzisiejsze pokolenie rzuca ze zami w zie-

mi ojczyst te ofiary, na które si nad mono wy-
sila, ale za to potomki z radoci i bogosawiestwem
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zbiera bd ich plony, Euntes ibant et flehant mittentes

semina sua. venientes venient cum exultatirne portanfes ma-

nipulos suos^\

Cudzoziemiec, któryby t ksik przeczyta, umie-
chnby si moe z politowaniem, i odrzuci j w swo-

jej mdroci, jako jedn wicej z niezliczonych pol-

skich utopij, jako pód tego niedorzecznego uczucia

Polaków, którzy myl zawsze, e wiat bez Polski

obejd si nie moe, cho widz, e si bez niej dosko-

nale obchodzi. Historya stwierdza tymczasem, e ilu-

zye dyplomatycznej mdroci europejskiej byy sto-

kro niebezpieczniejsze od iluzyi polskiej. Nie potrze-

buje czowiek dowodzi tego, co dowiód rok 1812, a po

nim, stokro wyraniej, 1870.

Zbliao si tymczasem spenienie jak oni wierzyli,

naprawd tragiczne zaprzeczenie, tych nadziei: wojna
roku 1812. „O wiosno! Kto ci widzia wtenczas w na-

szym kraju..."

W literaturze najwyraniejszym ladem tego roku

s Listy Litewskie. „Listy Litewskie" s szeregiem bro-

szur, które Niemcewicz rzuci midzy publiczno, pod-

czas wojny dwunastego roku, a z których kada odpo-

wiadaa jakiej osobnej potrzebie chwili. Naprzykad
bya potrzeba organizowania powstania na Litwie; Na-

poleon który, gdyby by chcia, byby mia powsta-

nie caej Polski, ale go nie chcia i nie dopuszcza,

w ostatniej chwili dopiero obiecywa i grozi i wyrza-

ca, e nie zrobiono tego, co w ostatniej chwili dobrze

ju zrobi si nie mogo. Zaraz Litwin Gedwio do-

nosi z Warszawy drugiemu Litwinowi Mongirdowi o za-

wizaniu konfederacyi generalnej, i powtarza mu, jak

haso, sowa Matuszewicza: „Bdzie Polska — co mó-

wi, jest ju Polska". Z Litwy dochodz wieci, e tam

si boj przechodu wojsk francuskich i sprzymierzo-

nych, zdzierstw i rabunków; zaraz z Warszawy wy-

chodzi list, który ma uspokoi te obawy i dowodzi,
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wbrew prawdzie nieszczciem, e to wszystko potwa-

rze i kamstwa. Syszaa Litwa, e wprowadzony na-

gle kodeks Napoleona wprowadzi opakany niead we
wszystkie stosunki prawne Ksistwa Warszawskiego;

inny list tómaczy, e tak nie jest, e s, wprawdzie

mae niedogodnoci, ale mdro i wielkie serce cesa-

rza zaraz je usunie. Byoby do yczenia, eby Polacy

z wojska rosyjskiego przechodzili do polskiego lub fran-

cuskiego? List modego oficera rosyjskiego Polaka, Ja-

na Przybicy, i piorunujcy list jego stryja, maj do-

wie wszystkim, znajdujcym si w podobnem poo-
eniu, e zdradzaj obowizek, trac dobre imi, na-

raaj si na przeklestwa swoich rodzin i zgryzoty

wasnego sumienia. A jeeli dowie si Niemcewicz, e
s na Litwie obywatele, którzy si boj i ocigaj
z przystpieniem do konfederacyi, uderzy na takich

krwawym, sarkastycznym listem Margiewicza z Pipi-

szek. Inne znów listy opisuj rado Litwinów i zapa
ich dla Napoleona, jego pobyt w Grodnie lub Wilnie;

jeszcze inne maj przekona szlacht kurlandzk, e
powinna czy si z Napoleonem przeciw Ros^^i; so-

wem, gdzie moe szuka Niemcewicz nieprzyjació n:e-

przyjacielowi swemu. Przemawia nawet i do nieprzy-

jaciela samego: jaki litewski gubernator, knia Iwan
Sergiejewicz K. pisze do Cesarza Aleksandra, i dowo-

dzi mu, e dla dobra Rosyi powinien wróci prowin-

cye, zajte przez Cesarzow Katarzyn.

Innym razem ydzi w Brzeciu Litewskim, zaj-

tym przez Rosyan, wydali im czonków konfederacyi

generalnej w okolicy; odpowiada na to Niemcewicz nie

tylko ironicznymi listami, ale dowodzeniem, e ydów
w dzisiejszym ich stanie zostawi nie mona, bo bd
zawsze szkodliwi, i podaje projekt do prawa o ydach,,

wyjty ywcem w rozprawy Czackiego.

Ostatni list nosi dat 12 sierpnia i koczy si so-

wami: „Kiedy to pisz, moe ju Wiama, moe sama
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Moskwa jest w rkach Napoleona, moe ju niema Ro-

sji; niech wdziczno nasza i potomków naszych, wy-

równa dobrodziejstwom i sawie Napoleona".

Z wrzenia ju listów niema! A to jedno tómaczy,

e „Listy Lit." na nas musz robie wraenie przykre.

Ta wiara w Napoleona, to jego ubóstwianie, to dla niego

wylanie, ta pewno zwycistwa i odzyskania ojczyzny,

a potem Moskwa, Berezyna i tak dalej: boleje si nad

nimi, e tego doznali, a i to boli, e tak wierzyli. „Nie

cofn si nigdy wielki Napoleon w przedsiwziciu swo-

jem—pisze Talwosz Gedwio—gna ich, ama i nisz-

czy bdzie, a ich zapdzi w te szranki, które im w
mdroci swojej dla pokoju wiata przeznaczy, a im

zamknie na zawsze wpyw i powrót do Europy". To po

Erfurcie? po Tyly? Pojmuje si zapa dla Napoleona,

pojmuje si zwaszcza, e wówczas nic innego nie byo
do roboty, tylko z nim trzyma; wyrachowanie naka-

zywao to nawet, gdyby zapau i wiary nie byo, i Niem-

cewicz mia suszno, e zagrzewa Litw do powsta-

nia. Ale tego zaprzeczy nie mona, e obiecywa wi-
cej, ni móg sam si spodziewa, e przedstawia rze-

czy inaczej ni byy. W niezwyciono Napoleona

wierzy zapewne, jak wszyscy, wiar t powinien by
krzewi, to dobrze; ale kiedy wmawia w Litw, o
w Ksistwie wszystko idzie jak powinno, e wojska nie

rabuj, e konfederacya generalna jest prawie sam
Polsk, on, który wiedzia, jakim smutnym cieniem bya
ta konfederacya przy ambasadorze francuskim, i jak

dwuznaczne byo postpowanie Pradta (zatem myl
Napoleona), nie mona mu oszczdzi zarzutu, e u-

dzi swoich czytelników, udzi Litw. Moe to byo
potrzebne, moe to powszedni grzech publicystyczny;

ale do, e pod jego szumn frazeologi, pod jego

obietnicami, nawet jeeli nigdzie niema zej wiary, to

nieprawda jest; a dla nas, którzy lepiej znamy Napo-

leona i jego usposobienie wzgldem Polski, którzy wie-
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my, jak si to wszystko skoczyo, s te Listy do czy-

tania bardzo przykre, a mogy by nauczajce.

Niemcewicz wprawdzie mówi i pisa, jak wszy-

scy, ale myla inaczej, i Pamitniki jego dowodz, e
w skrytoci serca nie podziela tej nadziei i tej wiary,

jak w innych Listami Ltieicshimi podnieca. Czy Ko-
mian by tak trzewym, tak jasnowidzcym, jak on?

Zdaje si, e nie, skoro ju w jesieni roku 1812, na

chwil przed strasznym odwrotem, pisz Od na Poar
Moskwy, w której poar ten wita jako nowy dowód
i tryumf niezwalczonej siy Napoleona, jak now za-

powied lepszych losów dla Polski.

Jakie byy jego uczucia, kiedy si przekona ina-

czej? Czy gorycz, rozpacz, czy al do Napoleona? Po-

stpowanie jego dowodzi, e tak jak ów rzd Ksistwa,

do którego nalea, uzna za obowizek honoru i za je-

dyn moliw polityk trzyma si cesarza do ostatka.

Widzimy go z innymi czonkami rzdu i konfederacyi

w Krakowie; póniej, kiedy wojska sprzymierzone za-

jy miejsce francuskich i polskich i zajy kraj cay,

widzimy go na wsi w Galicyi, a nie widzimy midzy
tymi, którzy zwracaj oczy na Cesarza Aleksandra jako

na ostatni desk zbawienia. Ale z wierszy jego nie

dowiemy si, co czu, co myla o pooeniu Polski po-

midzy rokiem 1812 a 1815, bo wierszy takiej treci z lat

tych niema. Dwa s tylko, które porednio i zdaleka

dotykaj ówczesnego stanu sprawy, ale o nim nie mówi,
tylko na tych si oburzaj, którzy w stanie tak gro-
nym powanie zachowa si i dobrze uczu nie umiej.
Jeden to wiersz Na pogrzeb poczcmego cslowieha (kapita-

na Sokolnickiego, brata generaa), na którym nikt nie

hjil w Krakowie, która to obojtno ma suy za miar
naszego patryotyzmu i wdzicznoci; drugi. Na tacu-

jcij Krakóio, oburza si na pochych i rozbawionych

z tak energi i gorycz, e a si autor sam przestra-

szy, czy jej nie za wiele, i wiersz swój puci w wiat
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bezimiennie. Przesady w nim nie znad przecie ani nie-

sprawiedliwoci, a sia jest niezaprzeczona i niepospo-

lita. „rca i palca" zwaszcza jest gorycz, z jak
poeta zachca modzie i pikne damy, w tych czasach,

kiedy si losy ojczyzny wa, bawiy si swobodnie:

Bo ktokolwiek „t ziemi posidzie,

Zniszczy jzyk i prawa, lecz walcowa bdzie".

Kiedy to pisa Komian, jeszcze Napoleon by
i sta na czele armii, i w zwycistwo i przyszo jego

wierzyd byo mona, jeszcze zawód nie by zupeny.
Ale w r. 1815 spotykamy si z wyrazem jego smutków
i rozczarowa, jego skruchy i alu, e uwierzyd móg
tak atwo, a pomyli si tak bardzo. Bohater, sawiony
stale od bitwy pod Marengo a do spalenia Moskwy,
jako Jowisz pogromca Tytanów, ja wskrzesiciel i zba-

wca, jako Archanio jaki, zbrojny wykonawca wyro-

ków sprawiedliwoci Boskiej, dzi wydaje si Komia-
nowi pysznym tylko, który sam na swój upadek zaro-

bi i susznie e upad. Czy to zmiennod taka, albo po-

spolite upodobanie w deptaniu powalonego, albo zwrot

do wschodzcego soca i pokon temu oddany? Nie; to

wszystkie niepewnoci, wszystkie wtpliwoci, wszyst-

kie niedowierzania i obawy, jakie postpowanie Napo-

leona w sercach polskich budzie musiao, tumione
i zmuszane do milczenia przez dugie lata; zaguszane
wmawian w siebie i w drugich wiar i nadziej, wy-
buchy teraz i wziy odwet. Poeta wyrzuca sobie, e
tak ufa, ale si i tómaczy:

Bóg to! Bóg! gos mój powtarza
Bóg z wieczn, wadz, i chwa!
Ach kto ojczyzn stwarza.

Jakie mu imi przystao!

Oda ta zamyka w poezyi Komiana okres czasu

Ksistwa Warszawskiego. Wyk, w roku 1813 odpo-
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wiada mu z wdzicznoci i zapaem na wiersz o Ta-
cujcym Krakowie; z zapaem i ufnoci, egna od ksi-

cia Józefa, wychiodzcego z wojslsiem zagranic. Nie-

stety, niebawem napisze drug, na jego mier. Mo-
rawski, mow przy naboestwie za ksicia Józefa,

odbytem w Sedanie, stawia swój pierwszy krok na

scenie literatury; Woronicz egna go mow pogrze-

bow w Krakowie. A potem zmiana w scenacti nasze

go widzenia: czasy Ksistwa Warszawskiego s sko-
czone.





ROZDZIA III.

(1815 — 1822).

I. Królestwo Kongresowe. Towarzystwo Przyjació Nauk. Zwrot
ku zajciom umysowym. Komian. Niemcewicz. piewy Histo-

ryczne. Bajki. Powiastki wierszem. Zbigniew. Historya Zyymunta
III-go. Podró po Polsce. Zbiór Pamitników. Siarczyski. Piel-

grzym z Dobromila. Lelewel, II. Wyk. Tragedye. Okolice Kra-

kowa. Lndi/urda Krópiskiego. Barbara Feliskiego. Zasuga
ówczesnego dramatu. Powieci. Malwina ks. Wirtemberskiej.

Lejb i Stora Niemcewicza. Nierozsdne luby Bernatowicza.

III. Jan Sniadecki. Filozofia Umysu Ludzkiego. Rozprawa o J-
zyku Polskim. Staszic. Myli o Bównoicadze Politycznej. IV. Bro-

dziski. Charakter i talent. Stanowisko porednie. Pisma kry-

tyczne. Ich zalety i cechy. Poezya. Wiesaw. Drobne wiersze.

Przekady. Pocztek walki klasyków z romantykami.



I



I.

Królestwo Kongresowe. Towarzystwo Przyjació Nauk. Zwrot
ku zajciom umysowym. I^Comian. Niemcewicz. piewy histo-

ryczne. Bajki. Powiastki wierszem. Zbigniew. Historya Zygmunta

III-go. Fodróe po Polsce. Zbiór Pamitników. Siarczyski. Piel-

grzym z Dobrondla. Lelewel.

Sztuczna, dowolna, improwizowana i le zaimpro-

wizowana kreacya Napoleona upada; upad on sam
i jego zamysy, a na gruzach budowanego Cesarstwa

Zachodniego stano wite Frzymkrze. Polska wesza
w now form swojego porozbiorowego ycia: Cesarz

Aleksander utworzy Królestwo Kongresowe. Dla nas,

zawiedzionych w ostatniej, a najpewniejszej nadziei,

patrzcych na rzecz nie do wiary, na upadek Napo-

leona, i spadajcych ze szczytu nadziei na samo dno
przepaci, utwór ten wyda si zrzdzeniem Opatrzno-

ci, wydwignieniem si z tej przepaci tem szczli-

wszem, im mniej spodziewanem; rka, która nas do ja-

kiego takiego bytu dwigaa, zdawaa si, w pewnej
mierze istotnie bya dobroczynn. Znalelimy si zno-

wu, jak po rozbiorze, w nowych nieznanych warun-

kach ycia; i znowu jak po rozbiorze, jak póniej tyle

razy, wypadao rozejrze si wokoo siebie i zada so-

bie pytanie, co teraz robie trzeba, eby yd? Wik-
szo, owszem cay naród, odpowiedzia na to pytanie

St. Tarnowski. „Literatura." T. IV. 12
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e trzeba przyj te warunki ^^cia, jakie si§ nastr-

czay, bo lepsze si nie znajd. Wikszo mniemaa,
e z tych warunków naturalnym, spokojnym i zgod-

nym sposobem rozwin si lepsze sam si rzeczy, e
nastpi przyczenie Litwy i Rusi do Królestwa, i przyj-

mowaa to Królestwo szczerze i wdzicznie, jako no-

wy dany nam zaród przyszoci, nie stawiajc sobie

zrazu pytania, jak i kiedy ta przyszo nastpi.

Upadek Napoleona i Ksistwa Warszawskiego wy-

stawi i Towarzystwo Przyjació Nauk na niepewne

losy. Istnienie jego musiao zalee od dobrej woli te-

go, komuby si dostaa Warszawa. Ale niebezpiecze-

stwo przemino szczliwie. Konstytucyjny Król Pol-

ski, który szepta pocichu o naprawieniu czynu swo-

jej babki, i o przyczeniu Litwy i Rusi do Królestwa

Kongresowego, nie móg, w konsekwencyi z tem, co

mówi i co robi, znosi lub krpowa Toicarsystwa.

Nie potrzebowa nawet, bo Towarzystwo, jak ogromna

wikszo Polski w pierwszej chwili, zawierzyo mu
zupenie, a nikt bardziej jak jego prezes Staszic. Po-

zostao wic Towarzystwo w swoich dawnych pra-

wach i obowizkach; zmiana Ksistwa Warszawskie-

go na Królestwo Kongresowe nie wywoaa w niem

zmiany adnej.

Prace jego id swoim torem, w tym samym du-

chu i zakresie; zmienia si tylko naturalnym porzd-

kiem rzeczy lista imienna czonków. Pierwszym, który

z niej uby, pierwszym, któremu Ksi Wymowy po-

wici pochwa na posiedzeniu publicznem, by Jó-

zef Szymanowski, prawodawca Gustu i tómacz wi-
tyni Wenery; drugim by ksi arcybiskup gniezie-

ski, sawny biskup warmiski XVIII wieku, Krasicki,

uczczony znowu pochwa Pr. Dmochowskiego, dugo
uczon w szkoach na pami jako wzór piknego sty-

lu, okrgych peryodów i wymowy; za tymi poszed
szanowny patryarcha owiaty ludu wiejskiego, Pira-
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rnowicz. W ostatnich latach Ksistwa Warszawskiego

straty byy bolesne i cikie. Ignacy Potocki, ze zdro-

wiem zamanem w wizieniu, z sercem zamanem stra-

t jedynej córki, piknie, w sposób godny siebie do-

kona ycia na subie—wysany w poselstwie do Na-

poleona po bitwie pod Wagram. Kotaj, któremu od

powrotu z Josefstadtu nic si nie wiodo, niezadowo-

lony ze wszystkiego i wszystkich, smutny, niewiele

nawet wspominany, umar w Warszawie 1812 roku.

Nagle i niespodzianie, w peni si, poszed i Czacki,

w chwili, kiedy po raz drugi czy trzeci mia ratowa
zawsze zagroony byt Krzemieca. Uby take i pol-

ski Boileau, autor Sztuki Ryraotwórczej, tómacz Ilia-

dy, redaktor dziea o Ustanowieniu i Upadku Konstytuci/i

3-go Maja, sekretarz Towarzystwa, Fr. Dmochowski;

a na ich miejsca przychodz ludzie nowi, którzy ani

Czackiego, ani Potockiego Polsce zastpi nie mogli,

ale którzy na usugi Towarzystwa przynosz nowe siy,

nowe zdolnoci i nowe zapatrywania. Na urzdzie se-

kretarza zastpuje Dmochowskiego zrazu Czarnecki,

potem ukasz Gobiowski: a jego rola krytyka i s-

dziego literackich podów zaczyna pomau przechodzi

na modego onierza, który z tornistru wydoby pióro

i kaamarz. Nieznacznie i sam o tem nie wiedzc, ju
podkopuje Brodziski powag dawnej krytyki i daw-

nej szkoy. Wprawdzie nie ogasza on si nowatorem,

szanuje powagi, a w swoich pojciach czsto blizki jest

Dmochowskiego i jego Sztuki Btjmotuórcsej. Ale jest

te blizki i owej heretyckiej, odrzuconej rozprawyW
yka; owszem, dalej posunity w znajomoci podejrza-

nych krytyków i poetów niemieckich, a z jego rozpraw

wieje ju ten wiatr zachodni, który mia obali lite-

rackie pastwo naszych klasyków. Dostaje si do Tc-

irarzydica mody pukownik Morawski, który wpraw-

dzie tómaczy Andromache Racina, ale w ukryciu czyta

i podziwia Byrona. W Bocznikach wreszcie ukazuj si
prace nowo przyjtego czonka, który tak bada histo-



180 flISTORYA LITERATURY POLSKIEJ.

ry i prawo, jak gdyby zamierza zasi opróniony
tron Czackiego. Pierwsz rozpraw, jak Lelewel ogo-
si w Bocznikach Toicarsystwa, byy Odkrycia K«riagi-

csyków na oceanie Atlantyckim. Za t poszed niebawem
Mozhiór praicodaicstwa polskiego za czasów Piastowskich

i Eozlór krytyczny Statutów Wilickich. Wreszcie Ksig
bibliograficznych dtooje wyszo pod firm Towarzystwa.

Wojny si skoczyy; skoczyo si gorczkowe
naprenie i oczekiwanie zwycistwa. Zostao rozcza-

rowanie, al, ale zosta byt wzgldny, a nasta spokój,^

wytchnienie. Umysy, zwrócone dotd gównie w stro-

n wypadków, teraz wyglda ich nie mogy; zwróciy

si z wiksz uwag i si do kwestyj, prac i zjawisk

literackich, do których zreszt w caej Europie zapa-

lao si w owych latach, co tylko byo mylcego
i owieconego. Cicho i nieznacznie wyrabiaj si te

pierwiastki, z których za lat kilka wyjdzie poezya ro-

mantyczna, a tymczasem stara klasyczna wydaje w
tych latach pokoju wicej, ni za Ksistwa Warszaw-

skiego. Haso i dno zawsze te same: jest czas spo-

sobny, nie naley go traci, trzeba pracowa i pisa

we wszystkich kierunkach, eby w literaturze i owia-

cie polskiej nie byo adnych ugorów i zaniedbanych

pustek.

Zaczyna si drugi, pitnastoletni okres zawodu
Komiana. Wiekiem dojrzay, charakterem, stanowi-

skiem urzdowem, literack saw, powany i powa-

any bardzo, powinien by Komian w tych latach, zda

si, rozwin czynno najwiksz. Tymczasem stao

si przeciwnie. Ani ustanowienie Królestwa i Cesarz

Aleksander nie pobudz go do napisania ani jednej ody,

ani Wielki Ksi do satyry lub epigramu, ani sejmy,

ani powtarzajce si spiski, ani drobne zdarzenia to-

warzyskie, ani otaczajcy ludzie, których wizerunki

tak znakomite zostawi w trzecim tomie Pamitników,
nie natchn mu ani najmniejszego wierszyka. Literatu-

r zajmuje on si zawsze ywo, w Towarzystwie Przy-
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jació Nauk zajmuje miejsce jedno z najwietniejszych,

czyta, sdzi, gani, gromi: ale sam zdaje si nie pisze

nic, oprócz zdarzajcych si przypadkowo yciorysów
(Dbrowskiego) i oprócz Ziemiashvn, nad którem usil-

nie pracuje. Nawet kiedy „wyjrzaa Jdza niezgody",

a hydra romantyzmu podniosa ohydn gow, on upo-

mina i przestrzega, gniewa si i miota w rozmo-

wach i listach, ale czy e skutku sobie nie obiecywa,
a grochu na cian rzuca nie chcia, czy sdzi, e po-

wadze jego walka nie przystaa, gono nie odzywa
si wcale.

Drobnych wierszy z tych lat jest bardzo mao.
Najciekawszy to Oda na upadek Dumnego (1815). Ten
Komian, który tak niedawno jeszcze w Poarze Mo-
skwy widzia „jutrzenk swobody", a za ni „zbawie-

nia soca" — teraz widzi w Napoleonie dum tylko,

a w jego upadku suszn kar? Co si stao? Czy prze-

szed na stron przeciwn? Czy si kania przed sukce-

sem? Bynajmniej. On tylko nie moe aowa Napo-
leona, bo si na nim zawiód; widzia w nim bóstwo
dobroczynne, przekona si, e to czowiek bez dobrej

woli. Pomyli si, zawiód si, i al zachowa gboko.

Ale kiedy on pisze mao, to inni za to tem wi-
cej. Niemcewicz wicej, ni kiedykolwiek, i najgoniej-

sze swoje, najbardziej podziwiane dziea.

W roku 1816 wyszy piewy Historyczne.

Przystpuje si do nich z obaw. Nie mona od-

mówi uszanowania i rzeczy samej, i myli z której

powstaa; nie mona zapomnie o tej wielkiej radoci

i wielkim zapale, jaki te „piewy wzbudziy. Poezya,

która zdoaa tak trafi do serca wspóczesnych, któr
witano z takiem rozrzewniajcem uczuciem szczcia,

musiaa przecie mie jakie rzeczywiste zalety; mó-
wic o niej surowo, sucho, z nagan, wystpuje si nie-

tylko przeciw poezyi samej i poecie, ale przeciw uczu-

ciu tych wszystkich, którzy czytali, rozrywali, cie-
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sz5^1i si, rozrzewniali, pakali. To uczucie jest powa-
niejszera wiadectwem, ni dzisiejszy sd, a chód tai
nie mona, e nasze dzisiejsze jest zupenie inne, e
na nas „piewy Historyczne" robi wraenie odmienne^

to przecie ten sd nie mie wystpi z ca pewno-
ci siebie, bo go wstrzymuje ta uwaga, e tobie wy-
daje si to zimnem, martwera, powiedzmy odrazu li-

chem, a przecie biy do tego serca nie gorsze, tylko

lepsze od twego. Wyobranie bardzo ywe, bardzo

aknce wrae byy tem zaspokojone, umysy bardzo

powane, owiecone i znajce si na rzeczy uznaway
to dobrem. Có jest twój sd naprzeciw takich wia-
dectw: mów co chcesz, „piewy Historyczne" zawsze

bd miay si czem broni.

Ale wyzna przecie trzeba, e nie s „piewy
Historyczne" tem, czem by miay, za co je wspó-
czeni przyjli. A wic dla czego nie s i dla czego

byy przyjte z uczuciem, do jakiego mia prawo „Wal-

lenrod" albo „Pan Tadeusz?"

Dugo przed ukazaniem si „piewów" zanosio

si u nas na zbiór podobny. Towarzystwo Przyjació

Nauk od pocztku swego istnienia powtarzao cigle,

e nic tak nie oywi, nie pokrzepi ducha w narodzie,

jak przeszo, pokazana przez uroczy pryzmat poezyi,

jak poezya, oparta na wielkiej przeszoci. Pienioksig
Woronicza nie doszed do skutku, ale myl ta chodzia

po gowach, cigle zdawao si, e taki zbiór pieni

da si uoy, i e potrafi odpowiedzie wszystkim wy-

maganiom poezyi artystycznej, a zastpi brak trady-

cyjnej poezyi historycznej ludowej.

W tej myli polecio Towarzystwo Niemcewiczo-

wi, eby si stara „wdzikiem rymów i muzyki uczy-

ni wiadomo dziejów ojczystych powabn i wszyst-

kim powszechn".—Niemcewicz podj si zadania i na-

pisa „piewy Historyczne".

Czy zadanie byo do spenienia? Naprzód: o co
i
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chodzio? Czy o poezye historyczne dla ludzi owieco-

nych, czy o odtworzenie poezyi ludowej? Czy tylko

o obznajomienie dzieci z history, dziaajc przez wiersz

na ich wyobrani i pami? To ostatnie byo moe
take celem, ale podrzdnym; do dzi dnia wprawdzie

niejedno dziecko zaczyna swoje wychowanie od te^o,

e musi umie na pami dum o Gliskim albo o Ste-

fanie Potockim. Niezawodnie i Niemcewicz i Towarzy-

stwo mieli ten wzgld na oku; Staszic, skadajc na

publicznem posiedzeniu egzemplarz „piewów", cieszy

si, e teraz dopiero zakorzeni si w sercach mio
ojczyzny, kiedy pierwsz rzecz, jak kade dziecko od

kolebki usyszy, bd wspomnienia narodowej chway.
Ale z pewnoci nie by to cel jedyny, „piewy" miay
wiksze i szersze przeznaczenie; miay by dla caego
narodu, dla owieconych i prostych, dla pierwszych

t poezy narodow artystyczn, której pragnli, dla

drugich t rodzim samorodn, instynktow poezy,
któr zatracili, jeeli j kiedy mieli.

Jedno i drugie byo niepodobiestwem.
Co do pierwszego? Niezawodnie nigdzie poezy

nie moe czerpa wicej natchnienia, ni w przeszo-

ci, w dziejach narodu, ale to natchnienie musi poet
o;'Uci, jeeli go nie szuka w jednem zdarzeniu, epo-

ce, postaci, ale chce je rozcign na cao. Dramat,

poemat bohaterski na tle historycznem, dobrze: ale

poetyczna history od Lecha do Stanisawa Augusta,

w to nie mona uwierzy, temu z góry trzeba wróy,
e si uda nie mogo. „piewy Historyczne" nie s
tak caoci, takim systematycznym cigiem histo-

ryi? To prawda, jednak, z niektóremi opuszczeniami,

obejmuj jej chronologiczn cao. Nie w jednym ci-

gu, nie w jednym poemacie, tylko w szeregu obrazów>

z których kady jest w sobie skoczony? I to prawda,

Ale czy podobna przy takiej robocie, dokonanej przez

jednego czowieka, w krótkim stosunkowo przecigu
czasu, ustrzedz si jednostajnoci, znuenia, czy po-
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dobna utrzyraad si cigle na pewnej choby redniej

wysokoci uczucia i fantazyi? Susznie lub nie, zwykle
najwyej cenione s piewy o óUietvslcim i o Stefanie

PotocJc.Jm, te wanie, które byy pisane dawniej, jeszcze

w^ wieku XVIII, jako odrbne dumy, kiedy o caoci
„piewów Histor3^cznych" jeszcze nie byo mowy. Je-

eli s rzeczywicie lepsze od innych, to dlatego, e
byy pisane bez zamiaru. Przedmiot podoba si Niem-
cewiczowi, uderzy go sam, zaj go lub wzruszy; myl
pisania przysza dopiero póniej. W innych przeciwnie,

zamiar poprzedzi wraenie. Uczucie i fantazya byy
zupenie zimne i nieporuszone, a przecie poeta raóv/i

sobie, e musi napisa piew i o tym, i o owym, i o ka-
dym. Nie wybiera on przedmiotu, ale go przyjmowa,
nie czeka na wraenie, ale go szuka: zamiast by ude-

rzonym stron poetyczn rzeczy, musia jej upatry-

wa. Nie by obowizanym wspomina o kadym fak-

cie i kadym czowieku, ale musia zrobi piew z ka-
dego okresu czasu, z kadego panowania, cho jeden.

Skoro „piewy" miay zaszczepia „znajomo histo-

ryi", wic nie mogy pomin ani króla Aleksandra,

ani Jana Alberta, cho autora przedmiot ten wcale do

„piewania" nie usposabia. Faszywe w zaoeniu po-

ji^ie rzeczy odbio si i pomcio na wartoci dziea.

Poezya nie powinna uczy historyi, to do niej nie na-

ley, tem mniej nie powinna by pomocnic przy nau-

czaniu; gdyby Niemcewicz sam i Towarzystwo nie byli

tego od niej dali, gdyby zamiast „znajomoci histo-

ryi" „piewy" byy podaway tylko niektóre jej sceny

i obrazy, te, które silniej na poet dziaay, wtedy

zbiór dum czy pieni byby moe wypad lepiej.

A jeeli w skutku tego faszywego zaoenia „pie-

wy" nie mogy by dobr poezy artystyczn, to tem

mniej mogy zastpi ow nieby lub zatracon ro-

dzim poezy ludow. Ta si nie da stworzy, nie po-

moe tu nawet talent, có dopiero sama wola i zamiar.

Przez nadzwyczajn sztuk, przez najwyszy wyskok
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doskonaoci, moe poezya artystyczna doj do tego,

e bdzie arcydzieem dla znawców i owieconych,
a dla uczucia i wyobrani ludzi prostych przystpn.
Ale napisa na urzd, na rozkaz, wiersze z historyi

polskiej, rozda je po szkoach, choby i uczy na pa-

mi przez sto lat, to ta poezya si nie przyjmie, lu-

dow si nie stanie, pamici dawnej Polski i jej mio-
ci w ludzie nie odywi.

Z jakiejkolwiek wic strony uwaane, zadanie po-

wieby si nie mogo, cel z natury rzeczy dopitym
by nie móg. Jednake, jeeli si kto na nie zerwa,
to powinien by przynajmniej zachowa te warunki,

które logicznie byy nieodbicie potrzebne do jakie-

gokolwiek, choby tylko redniego udania dziea. Je-

eli ta historya polska w pieniach miaa przez uczu-

cie i przez wyobrani zaszczepia mio ojczyzny,

i jeeli form, jak poeta obra, bya forma dumy, ba-

lady, rycerskiej legendy, tedy koniecznoci bya wiel-

ka plastyczno, wielka obrazowo, a przytem wielka

obfito pierwiastku lirycznego. Jest to wanie zale-

t, a nawet sam natur tego rodzaju poezyi, e on do-

puszcza pierwiastek opisowy i uczuciowy w równej

mierze, e ich obu potrzebuje. Niemcewicz tymczasem
ani jednego ani drugiego w swoje „piewy" tchn
nie umia.

Jeeli „piewy" miay by pikne dla ludzi owie-
conych i przemawia do prostych serc i wyobrani,
to poeta powinien by nie opowiada o nich, i ludziach

i wypadkach z Warszawy i z domu Towarzystwa Przy-

jació Nauk, ale mówi tak, jakby byli mówili wiad-
kowie wspóczeni. Có z tego, e on powie: Anioo-
wie przyszli do Piasta, Piast ich przyj, za to dali

mu bogosawiestwo i obiecali, e z jego pokolenia

wyjdzie Chrobry i Kazimierz W. Jabym chcia widzie
Piasta i anioów, mie to wraenie, jakie mia ówcze-

sny lud polski ze zjawienia tych cudownych goci.
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wierzy w nich, jak on wierzy. Gdyby Niemcewicz
by to potrafi, to jego piew o Piacie byby si przy-

j wszdzie; umys prosty byby uwierzy w anioów,
i moe przez to byby spamita i przywiza si do

Piasta, umys wybredny byby musia powiedzie, e
to pikne i prawdziwe. Tak, jak jest, jeden i drugi zo-

stanie zimnym, bo nie widzi Piasta i anioów, tylka

o nici syszy; a kiedy w kocu dojdzie do tego ust-
pu, gdzie Piast przybrany w koron i purpur mówi:

Ziomkowie chciejcie rolnictwo szanowa,
W mieczu i pugu s Polaków siy,

to przyznam, e ta nauka moralna jest dobra, ale nie

mog nie czu. e mi j nie Piast daje, tylko Niem-
cewicz.

Przy „piewach Historycznych"' nieraz przycho-

dzi aowa, e Niemcewicz nie by wicej literatem.

Gdyby by chocia reguy francuskie stosowa do two-

rzenia, „piewy" byyby na tem zyskay. Naprzy-

kad, byby zrozumia, e kiedy w ciasnych ramach
ma si uj obrazek, który powinien by plastyczny,

to trzeba si ograniczy do jednego faktu, jednej

chwili. Jeeli si ich 'wemie wiele, to nie wystarczy

czasu ani miejsca na opisowe traktowanie przedmiotu,

i zamiast obrazu poetycznego, zrobi si historyczna

lekcya: ten i ten zrobi to a to. Niemcewicz czsto
w ten bd wpada, e swoim „piewie" chce zamkn
cae panowanie króla lub cae ycie bohatera, a wtedy
proste wyliczenie wierszem gównych zdarze, jakie

za ich czasów zaszy. Ale te s moe lepsze od innych,

w których poeta sili si na to, eby by i bardzo pla-

stycznym i bardzo lirycznym. Najprostszy zmys arty-

styczny móg go ostrzedz o tej prawdzie, e rzecz, na

któr czytelnik patrzy wasnemi oczyma, przedsta-

wiona wprost, musi robi wiksze wraenie, anieli

rzecz opowiadana. Klska Cecorska jest pewnie przed-
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miotem dla poezyi, a ókiewski jedn z najwspanial-

szych i najpoetyczniejszych postaci w historyi. Co za

temat, gdybymy w „piewie" Niemcewicza mogli wi-

dzie starego hetmana zaniedbanego przez dwór, od-

stpionego i szkalowanego przez swoich, potem ten

straszny pochód taborem jego garstki onierzy, potem
jego mier z winy wszystkich wspóczesnych. Gdyby!
Ale có, kiedy zamiast tego, co nam si pokazuje

u Niemcewicza? Sieniawski „odwany i smutny, w by-
szczcej zbroi i na dzielnym koniu", jadcy noc po
stepie, spostrzegajcy co byszczcego na ziemi, „by
to hem, na nim w zbyt drogim kamieniu herb ó-
kiewskiego i rdzy krwawej znaki". Tym widokiem
rozczulony, Sieniawski zsiad z konia, „usiad i takie

zacz rymy piewa". Czy samo to nieprawdopodo-

biestwo, sama myl, e czowiek, wzruszony na widok
tej relikwii, zaczyna piewa i piewa strof trzynacie;

ta myl druga, e to jest Polak z XVII wieku, który

w ten sposób daje folg swoim uczuciom, bo gdyby
jeszcze jaki romansowy modzieniec z pierwszej poo-
w}^ XIX,—to wszystko mrozi nas odrazu. Po co ten

Sieniawski? Gdyby te rymy, które on piewa, piewa
sam Niemcewicz, byoby zawsze ze, bo to jest tylko

suche wyliczenie wszystkich cnót i czynów ókiew-
skiego od modoci do mierci; ale przynajmniej by-

oby to wyliczone przez jednego, byoby z pierwszej

rki. I czy do tego, eby zaj ludzi ókiewskim i Ce-

cora potrzeba byo dzieli ich zajcie pomidzy nich,

a tego nieszczsnego Sieniawskiego, o którym czytel-

nik rad nie rad musi pamita? Niemcewicz chyba my-
la, e ten sposób wprowadzenia rzeczy, opowiadania
przez czyje usta, doda rzeczy ywoci i wdziku, bo

uywa tego sposobu nieraz. Hetmana Tarnowskiego
take nie widzimy w bitwie, ani w adnej czynnoci,

tylko widzimy przecigajcy przed nami jego pogrzeb,

kiedy jaki niepocieszony towarzysz broni wykrzykuje
na „losy zbyt nielitociwe", e mu nie day umrze
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razem z wodzem. Tymczasem za pierwszym rzutem
oka ocenia si, e przez tak fikcy posta gówna usu-

wa si w gb, a jej miejsce zajmuje jaka obojtna.

Z natury rzeczy wynikao, e „piewy History-

czne" uda si nie mogy: ani odtworzyd tej poezyi
ludowej, która zagina jeeli bya, ani by piknem
dzieem poezyi artystycznej, bo byy robione na urzd,
z zamiaru, bo w samem zaoeniu byy faszywo po-

jte i poczte w warunkach historycznej dokadnoci
i zupenoci, litóre ani wyobrani ani uczuciu nie zo-

stawiay swobody. Ale, pomimo tych zych warunków,
mogy wypa jeeli nie doskonale, to lepiej, ni wy-
pady, gdyby Niemcewicz by w nie woy wicej
pierwiastku lirycznego i plastycznego, wicej uczucia

i wicej inwencyi.

A przecie „piewy Historyczne ' maj swoje zna-

czenie i wpyw w literaturze. Nie przez swoj warto
i pikno, nie przez swoj ogromn w owym czasie

wzito; ta wzito „piewów" rzuca tylko wiato
na stan oczekiwania poezyi, jest ciekawym szczegóem
historycznym, ale nie samem ich znaczeniem w lite-

raturze i dla niej. Znaczenie to ley w tem, e w tem
deniu, w tym pochodzie do nowej prawdziwej poe-

zyi „piewy" Niemcewicza, cho niedoskonae i nieu-

dolne, znacz jeden cho drobny krok naprzód. Ju
one nie s w akietem kole naladowania rzeczy fraii

cuskich, ju próbuj form i tonów nowych, chc by
dum, albo ballad rycersk, nie umiej ni by, ale

próbuj: a sama ta próba oswaja wspóczesnych z no-

wemi odmiennemi rodzajami i formami poezyi, odrywa
ich od francuskiej tradycyi, wprowadza ich na drogi

nowe i na tych kae im szuka tej poezyi, której -
dali. W caym zbiorze niema ani jednego piewu, któ-

ryby by piknym, ale wszystkie razem dowodz ju
zwrotu ku lepszemu, pragnienia i przeczucia czego
lepszego. A jako rzecz, poczta w myli artystycznie

mylnej, ale patryotycznie piknej, jako rzecz przyjta
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Z najwikszym zapaem i radoci, pozostan „pie-

wy" w literaturze nie jako poezya wprawdzie, ale ja-

ko relikwia, której si naley uszanowanie i której na

niem nigdy nie zabraknie.

Znana jest ogromna sawa Niemcewicza bajek.

Sawny dowcip, którym Niemcewicz panowa nad Pol-

sk przez lat pidziesit, jego sposobienie satyryczne,

mogy postawi go bardzo wysoko w tym rodzaju pi-

sania. Wspóczeni rozrywali sobie te bajki, które byy
szczciem Warszawy, a klsk niepowetowan tych,

których dotykay. Tymczasem to, co je odrónia od

innych bajek, co im nadaje znaczenie w literaturze

i co byo powodem ich ogromnego powodzenia, to sa-

mo sprawia, e dzi ju one tego wdziku nie maj.
Dlaczego? S to przewanie bajki polityczne. W sw^oim

czasie miay niezmierne powodzenie, bo mciy opini,

rozjtrzon na Nowosilcowa, na cenzora Szaniawskie-

go, na W. Ksicia, byy przezroczyste, kady pozna-

wa, do kogo si cigay, kady wiedzia o zdarzeniu,

które je wywoao. Dzi, cho z nich dowcip nie wy-
wietrza, nie mamy do nich klucza, a przynajmniej szu-

ka go musimy w pamitnikach wspóczesnych. Oczy-

wicie bajki na tem trac, kiedy bajka Krasickiego,

zwyczajna, prosta, jest dzi tak przystpna i tak pik-
na jak przed wiekiem. Tego wyranego, trafnego przy-

stosowania, tego dow^cipu, zwaszcza tej szczliwej for-

my, jak maj bajki Krasickiego, Niemcewicz swoim
da nie umie, to te sawa ich zasadza si wanie na
alluzyi politycznej; te, które jej nie maj, bajki alle-

goryczno-moralne, s nierównie nisze od bajek Kra-

sickiego.

Nie idzie za tem, eby dobre by nie miay; ow-

szem obok Krasickiego i Moraw^skiego jest Niemcewicz

najlepszym fabulist polskim, a moe jednym z lep-

szych w Europie, za jako pisarz bajki politycznej, ma
zapewnione na zawsze stanowisko w literaturze. W nie-

jednej z tych bajek jest wielka sia satyryczna, która
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wspóczesnym musiaa si wydawa jeszcze wiksz,
a we wszystkich jest zwyczajna, zacna i polska ten-

dencya Ursyna. Naprzykad: Kundle, Behiesska, Chiczyl\

Poar, Trzy szczury, Pajki i Mucha etc.

Podobnie, jak z bajkami, ma si rzecz z jego wier-

szowanemi powiastkami. Duma o Niedwiedziu musiaa
byc bardzo zabawn dla tych, którzy wiedzieli, kto

by jej bohaterem; ale co musiao by bardzo pociesz-

nem, kiedy wiedziano, o kogo chodzi, dzi nie moe
wzbudzi wielkiego upodobania, bo w powieci tej,

równie jak w innych (Panna Guzdralska, Sd Parysa,

Zabawna Mio), caa waga ley w przystosowaniu

do osób, nie za w dowcipie bezwzgldnym i w war-

toci rzeczy.

Poezyj lirycznj^ch tómaczy Niemcewicz wiele,

zwaszcza z poetów angielskich, ale sam pisa ich mao.
Jedyne wiksze jego utwory w tym rodzaju, Moje

Przemiany i Dumanie iv Ursynowie, nie maj szczegól-

nej wartoci. „Przemiany'^, to fantazya, w której autor

wyobraa sobie wdrówk swojej duszy przez róne
ciaa od pocztku historyi polskiej

—

Dumania, rodzaj me-

lancholicznej sielanki starca, odpoczywajcego wród
wiejskiego ustronia, po cikich pracach i gorzkich

zawodach ycia.

Ale nie porzuca Niemcewicz, próbuje zawsze,

wikszych form poetycznych. W roku 1819, wychodzi

Zhignieic, tragedya w trzech aktach, z chórami, „na

wzór tragedyi greckiej^, jak mówi autor, ze piewami,

na wzór melodramy naprawd.

Pomimo niepotrzebnych chórów i piewów, jest

to moe najlepszy z dramatów Niemcewicza. Nie dra-

mat waciwie, ale szereg dyalogów wymowniejszych,

ywszych, ni we „Wadysawie". Niemcewicz lubi

niezmiernie przypomina wszystkie chwalebne strony

narodowego charakteru i dziejów, jego dzieo histo-

ryczne nawet jest takim popisem wielkoci i chway;
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W poezyi móg tern wicej folgowa temu upodobaniu.

Zbigniew jest take takim popisem; epizod mieszczan

gogowskich, odpowied Bolesawa na list cesarza, po-

selstwo Skarbka do tego i nieuniknione liah danh,

wszystko to ma robid wraenie podnoszce, wzbija nas

w dum; i istotnie cho piknem nie jest, ma to cza-

sem jakie do szczliwe, dumne sowo, jakie ener-

giczne wyraenie, i wogóle ton ywszy, swobodniejszy

i gortszy, ni cikie perory i dyalogi Warneczyka.
W tym samym roku, 1819, wyszed Zygmunt III.

Niemcewiczowi naley si ta sprawiedliwo i chwa-

a, e dotrzyma, co obieca. Z tych, którzy podjli si

opisa dzieje rónych królów i w ten sposób zoy
uzupenienie Naruszewicza, trzech tylko wykonao ów
zamiar; a z tych trzech Niemcewicz najlepiej. Praw-

da, e dwaj inni, ks. Krajewski i Kwiatkowski, wyko-

nali go wcale niedobrze. Czy Zijgmunt III jest dobr
history? Nie. Niemcewicz bra si do dziea sumien-

nie, pracowicie, studyowa róda pilnie, a mia ich

wiele. Ale mia w naturze popiech, który gruntowno-

ci przeszkadza; a mia prócz tego to przekonanie, e
skoro history ma utrzymywa mio ojczyzny i prze-

szoci, to powinna wysuwa naprzód i owieca ja-

skrawo to, co w tej przeszoci pikne, w gb to, co

gorsze. Ztd wynika, e jego history jest jednostron-

na; to co gorsze, cho jest wspomniane, kryje si wsty-

dliv/ie w cieniu. To nie jest historyczna powie. Niby
jest tam wszystko, co byo; ale jednak pomimo to, hi-

story ta robi wraenie cokolwiek powieciowe. Mia
Niemcewicz niezawodnie ten cel, eby jego dzieo si
rozeszo, eby byo bardzo czytane, nie chodzio mu
tyle o wasn saw, ile o rozszerzenie znajomoci hi-

storyi midzy publicznoci. Zatem, stara si by a-
twym, przystpnym, zajmujcym, dziaa n-a wyobra-
ni, a zwaywszy rodzaj jego talentu, byo mu to da-

leko atwiejsze, ni mozolna uczona praca. A wic
opowiada duo, chwile dramatyczne stara si opisywa
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tak, eby przemawiay do wyobrani, przeplata opo-

wiadanie wymownemi, podug wszelkich regu zbudo-

wanemi oracyami, opisuje uczucia i wraenia aktorów

i widzów takich scen efektowych. Mogoby to wszyst-

ko byd bardzo dobre nawet, gdyby byo dobrze wy-
konane; na nieszczcie, opisuje to wszystko Niemce-

wicz rysami ogólnikowymi, które mog suy wypad-
kom z czasów Zygmunta III, Juliusza Cezara, Kserkse-

sa, charakteryzowa uczucia Zamoyskiego lub ókiew-
skiego, tak dobrze jak Miltiadesa, Annibala lub Wa-
shingtona; a skutek jest ten, e pierwiastek powiecio-

wy zajmuje yv dziele wiele miejsca, a wdziku i y-
woci mu nie nadaje.

Oprócz tego, pamita Niemcewicz moe do zbyt-

ku o celu, jaki miao Towarzystwo Przyjació Nauk
w swoich historycznych pracach; utrzymywa, ywi
mio ojczyzny przez mio przeszoci, i chcia eby
jego dzieo byo pomnikiem narodowej chway. Jest to

wic jak gdyby popis, ceremonialna procesya, w któ-

rej wystawiaj si na widok publiczny wszystkie wiel-

koci i cnoty narodu. Ze, które w nim ju wtedy fer-

mentowao, ma swoje miejsce w tym obrazie, ale ma
go mniej, suy za potrzebny cie, przy którym wspania-

lej wygldaj, pikne obrazy Kirchholmu, Kluszyna,

Byczyny i Chocimia.

Z tego wynika, e Historya Niemcewicza cho
nie jest z, jest konwencyonaln; nie jest ona faszy-

wa, ale na prawdziwej rzeczywistoci faktów i postaci jej

zbywa. Przypomina ona dziea historyczne francuskie

pisane przed Monteskiuszem i Yoltairem, przypomina

take wzór tych wszystkich dzie, Liwiusza. Nie uwa-
czajc powadze Liwiusza, nie mona przecie nie wi-

dzie, e pisa on swoj history na wiksz chwa
Rzymu; Niemcewicz swoj—na wiksz chwa Polski.

Niezawodnie mia on Liwiusza na myli i przed oczy-

ma. Jego bitwy, jego sowne rozprawy i spory, opisane
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s tradycyjnym, Liwiuszowym sposobem. Same mo-

wy, te pikne mowy regularne i zaokrglone, któremi

kady hetman otwiera kad bitw, i do tych zapewne

omieli Niemcewicza Liwiusz. Wiele z nich przero-

bione s i uoone z przemówie, przechowanych przez

wspóczesnych wiadków (Heidenstein, ubieski, Pia-

secki, Kobierzycki, Sobieski etc); ale s i takie, o któ-

rych wspóczeni milcz, a które Niemcewicz sam uprzej-

mie dla ókiewskiego lub Chodkiewicza napisa.

W cigu opowiadania mówi o samych tylko wy-

padkach, nie przerywajc sobie adnemi zboczeniami.

Cay za wewntrzny stan Rzpltej, który Siarczyskie-

mu dostarczy materyau na cae dzieo, umieszczony

jest w krótkim stosunkowo wstpie, eby potem nie

odwraca uwagi czytelnika od piknych scen chocim-

skich lub wzruszajcego widoku Cecory. Za zalet uwa-a tego nie mona. Ale myliby si znowu, ktoby

chcia sdzi, e w tym popisie narodu niema ju miej-

sca na potrzebn nagan. Naprzód, Niemcewicz by za-

nadto czowiekiem Czteroletniego Sejmu, eby móg
by przepuci pazem wzrastajce rozprzenie i bez-

rzd, arogancy magnatów, niesforno szlachty, opie-

szao wszystkich w subie. Dla niego Zebrzydowski,

oczywicie, bohaterem by nie moe. Ale nawet wzgl-
dem swoich bohaterów stara si on by sprawiedli-

wym, i cho bardzo rozmiowany w Zamoyskim, nie

tai przecie, e gdyby on by umia przemódz swoje

urazy, choby zreszt suszne, do Zygmunta, rozprz-

enie Rzpltej i upadek rzdu byby przynajmniej nie

rozwija si tak szybko.

Zarzutów mona robi Niemcewiczowi wiele, zwa-
szcza atwo nam to dzi, kiedymy bogatsi w dziea

historyczne nierównie lepsze, ni jego dzieo. Ale w
swoim czasie mia jego Zygmunt wielkie wzicie i do-

pi swego celu; by czytany powszechnie, a w gowie
kadego z czytelników zostawi jak wiadomo i ja-k myl o Polsce.

Sl. Tarnowski. „Literatura' T. IV. 13
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Nic niema tak szanownego w Niemcewiczu i nic

tak do niego nie przywizuje, jak ta namitno Pol-

ski, która mu kae szuka jej i suy jej na wszyst-

kich moliwych polach, we wszystkich kierunkach. Nie
do mu byo bid si za ni, mówi za ni, pisa dla

niej, by jej onierzem, poet, historykiem, dyploma-
t, chcia j jeszcze zna, widzie j wasnemi oczyma.
Ju podeszy objecha (1817) ca Polsk w kilku ko-

lejnych podróach. Z tych wdrówek zoya si ksi-
ka „Historycznych po kraju podróy", której zasuga
ley w tem, e autor daje dokadne historyczne wiado-

moci o kadem miejscu, przez które przejeda, o je-

go ludnoci, zamonoci, handlu, przemyle, za daw-
nych czasów i dzi, dowiaduje si zawsze jakie s za-

soby i naturalne produkty okohcy, w której to miej-

sce ley, i z tego stara si wycign wniosek, na

jakiej drodze ono rozwija si moe, w jak stron
rzd powinien zwróci swoje usiowania, eby mu do

wzrostu i zamonoci dopomódz. Jest to podró sta-

tystyczna, ekonomiczna i historyczna, moe nie tak

zabawna w czytaniu, ale nierównie po} teczniejsza

od podróy poetycznych, opisujcych wraenia pod-

rónego.
Inna znów praca Niemcewicza, wychodzca z tego

samego popdu, to wydawnictwo Pamitników o daw-

nej Polsce. W podróach chodzio gównie o uatwie-

nie geograficznej i ekonomicznej znajomoci kraju; tu

o przygotowanie i uatwienie znajomoci jego dziejów.

Z rónych bibliotek krajowych, nawet z archiwów za-

granicznych, zbiera Niemcewicz materyay do histo-

ryi polskiej i te drukowa. Moe dlatego, eby publi-

czno wicej w nich zasmakowaa, wydawa wicej
materyaów lejszych, opisowych, czytajcych si pra-

wie jak powie, naprzykad Podró pani Giiehriant La-

boureura, i wicej takich dworsko-obyczajowo-opiso-

wych. Ale wszystkie, jakie ogosi, s wane i cieka-

we, a niektóre najwikszej wagi; naprzykad Relacye
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nuncjusza Ruggieri i weneckiego posa Lipporaana, Gra-

tianiego ywot Commendoniego, Beauplana opis Ukrai-

ny, Sprawy Kozackie i Tatarskie od roku 1617 — 1624

i t. d. Zdaje si, e wydawca stara si i w tej pra-

cy, ile monoci, systematycznie i dawa razem mate-

ryay, dotyczce jednego panowania lub jednej sprawy.

Wicej od Niemcewicza, a moe ze wszystkich

historyków tego okresu, najwicej zmysu krytyczne-

go okazuje Siarczyski. Z licznych jego prac niepo-

dobna wdawa si w rozbiór pomniejszych monografij

szczególnych wypadków, stosunków lub miejsc, ani

nawet prac wikszych, tych, które jeszcze za Stanisa-

wa Augusta zrobiy mu saw, jak Geografia czterech

czci wiata, lub Zbiór Traktatów midzy mocarstwa-

mi europejskiemi od roku 1648 — ale jest jedno dzieo

godne wielkiej uwagi i pochway, a tem jest Ohraz

Wiehu i Panoicania Zy(fmunta III (wysze 1828). Dzieo
to typu zupenie odmiennego od wszystkich ówcze-

snych prac historycznych; nie historya wcale, niema
w tym caym obrazie ani jednego opowiedzianego wy-

padku. Ale zasuga Siarczyskiego polega wanie w
tem, e uczu, na czem dotychczasowym dzieom histo-

rycznym zbywao, i e ca swoj uwag i prac zwró-

ci na t zaniedban stron dziejów.

Ohr<i2 Wieku i Panowania Zt/gmunta Ul jest obra-

zem wewntrznego stanu Rzpltej za tego panowania,

i obrazem bardzo zupenym. Zastanowiwszy si, cze-

goby tam brakowao, dochodzi si do przekonania, e
niczego, e jest wszystko, co do takiego obrazu nale-

y: stan polityczny, spoeczny, religijny, umysowy,
ekonomiczny, obyczaje, sposób ycia, stosunki po

stronne dyplomatyczne i handlowe, wreszcie charakte-

rystyka osób, gównie w tym okresie czasu dziaaj-
cych; a to wszystko nie z fantazyi i domysu, nie do-

wolnie skombinowane i oparte na hypotezach lub ana-

logiach, ale usprawiedliwione zawsze wiadectwem
wspóczesnera, stwierdzone dokumentem.
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Organizacja i stan wojska, stan duchowiestwa^
stan miast i poddanych, rolnictwo, handel, przemys,^

przemys, rkodziea, stosunek przywozu i wywozu
artykuów handlu, komunikacye, dochody, podatki,

ca, wszystko tam jest opisane. Jak za obszernie i jak
gruntownie pojmowa Siarczyski swoje zadanie, do-

wodzi moe najlepiej przegld stosunków dyplomaty-

cznych Polski w owym czasie. Przechodzi on kolej,

wszystkie pastwa europejskie, od tych, z któremi Pol-

ska miaa stosunki najczstsze i najwaniejsze: Cesar-

stwo, Rzym, Turcya, Szwecya i Moskwa, a do takich,

z któremi, monaby prawie mniema, e nie byo ad-
nych; wylicza wszystkie sprawy jakie podówczas tra-

ktoway, wszystkie interesy wspólne lub sprzeczne,,

objania wzgldy, które wpyny na to lub owo po-

stpowanie gabinetu polskiego, tómaczy konieczno
tych lub innych przymierzy; co gabinet polski ze swe-

go pooenia zrobi musia, a w czem bdzi. Nietylko

stosunki postronne dyplomatyczne, ale i handlowe opi-

suje najdokadniej, przechodzi po kolei handel wywo-
zowy i przewozowy ze wszystkimi krajami Europy
i z niektórymi wschodnimi, wszystkie umowy i tra-

ktaty handlowe, wszystkie zajcia, jakie ztd wyni-

ky i t. d.

Dzieo prawdziwie imponujce nauk, gruntowno-

ci i wszechstronnoci, a pomidzy czysto pragma-

tycznemi dzieami historycznemi tego czasu, jedyne

w swoim rodzaju. aowa trzeba, e nie wicej jest

prac tego rodzaju, bo do znajomoci dziejów, do uo-
enia tej caoci historyi polskiej, o której mylano,
takie ksiki byy nie mniej potrzebne od tych, które

opisyway wypadki, a Ghraz Wieku Zygmunta III nie-

zawodnie poyteczniejszy jest ze swoim skromnym za-

miarem ksiki pomocniczej, ni dzieo Niemcewicza,

które miao by zupen history tego panowania.

W podobnym celu i kierunku, podobnej wartoci
i zasugi, s tylko bardzo uczone i cenne prace uka-
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sza Gobiowskiego: Lud Polski, Ubiory tv Polsce, Wia-

domoci z hi story I polskiej.

Mówic o pracach historycznych tej epoki, niepo-

dobna nie wspomnied o jednym jeszcze rodzaju dzie-

jopisarstwa, ojednem skromnem dzieku, które ten ro-

dzaj wprowadzio w nasz literatur. Znamy z praktyki

potrzeb zapoznania ludu wiejskiego z narodow prze-

szoci, wiemy, e usiowania na tern polu trwaj ci-

gle, z rónym skutkiem, a bez skutku zupenego, bo

dziea doskonaego w tym rodzaju dotd nie mamy.
Otó, nie my pierwsi uczulimy t potrzeb; rozumiano

j ju w XVIII wieku i na pocztku XlXgo, i kiedy

znakomici uczeni pracowali nad stworzeniem umiejt-

nej historyi dla uczonych i owieconych, tej skrom-

niejszej czci zadania podja si kobieta. Nie eby
si miaa za uczon i powoan do pisania historyi, ale

e chciaa byc uyteczn, a skoro nikt nie robi tego,

co jednak potrzebne byo, wic zrobia ona. Zajta przy-

tem wychowywaniem dzieci, majca praktyk szkóek,

wiedziaa moe lepiej od uczonych, w jakiej formie t
nauk poda naley, eby ona do wiejskich i dziecin-

nych gów przystaa.

Ksina generaowa Ziem Podolskich napisaa

^Pielgrzyma z Dobromila". Nie chodzio tu naturalnie

o history umiejtn, o krytyczn znajomo róde,
ani o filozofi historyi; chodzio o to, eby w formie

przystpnej i miej poda wiadomoci ogólne z histo-

ryi polskiej, a poda tak, eby te postacie wyday si
szanowne, te wspomnienia pikne, i takim „Pielgrzym"
jest. Jeeli nie jest najlepsz history polsk dla dzieci

i dla ludu, to do lepszych niezawodnie naley, nietyl-

ko z powodu rzetelnej prawdy i cisej sumiennoci,
ale i pod wzgldem formy, bo przy caej zrozumiao-
ci i prostocie, nie wpada w sztuczne naladowanie
jzyka ludu, nie znia si do niego, jak to póniejsi

nieraz robi raczyh, czem osigali skutek przeciwny
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temu, jakiego chcieli. A zreszt, gdyby nawet nie by
„Pielgrzym" dobrym, a jest nim, to by pierwszym,
który temu uczuciu i tej potrzebie odpowiedzia, i na-

ley mu si te susznie, eby mówic o historyi tej

epoki, przynajmniej o nim z uszanowaniem wspo-
mnie.

Rzecz prosta, e skoro ju jest Lelewel, to caa
zreszt praca historyczna tych czasów cofa si w ty;
on jest jeden na przedzie, on jeden swojem potnera
pchniciem posuwa history naprzód, przesuwa j na
wysze stanowisko, ma znaczenie i powag nie w pol-

skiej tylko, ale w powszechnej historyografii, przez to

co odkry, i przez to co wprowadzi w nauk kryty-

cznego badania. Ale o nim wanie mówi najtrudniej,

raczej niepodobna, takiemu, kto sam w jego przedmio-

cie uczonym nie jest. Do zdania i sdu niema si pod-

sta-y i prawa; wdawa si w ocenienie jego mniej-

szych czy wikszych prac, nawet gdyby byo prawa
po temu, nie byoby tu czasu, ani miejsca. Mówi
o nim, jako o pisarzu tylko, rzecz krótka. Pisze on su-

cho i ciko, jzykiem czasem dziwacznym. Wyobra-
ni, powabu, nie ma i mie nie chce. Historycy mó-
wi o nim, e jego odkrycia, jego przedstawienie fa-

któw i stosunków, s ju przecignite, sprostowana

i uzupenione, zatem w znacznej czci ju nie do uy-
cia. Ale co zostao i zachowao dotd swoj moc i swój

skutek, to sposób badania i sprawdzania historycznych

róde, który on pierwszy wprowadzi, którego potrzeb
pierwszy zrozumia. Odkryciami swemi podniós hi-

storyografi ogromnie na swoje czasy, i uatwi jej po-

stp na póniejsze; ale metod swoj podniós j na
cay ten wiek, nauczy wszystkich swoich nastpców,
wszyscy oni z jego szkoy wyszli, bez niego nie by-

oby ani Bielowskiego, ani Helcia, ani Szujskiego i Ka-
linki, ani adnego z modszych. On jest fundamentem,
kamieniem wgielnym, na którym si opiera caa bu-

dowa historyi polskiej w wieku XIX. Ogrom jego-
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nauki, jeo;o wiadomoci, przechodzi pojcie, i przecho-

dzi miar innych historyków tego wieku. Zdolno kon
strukcyi za to (nie mówic ju o samej sztuce pisa-

nia) nie bya na tej wysokoci, co wyjtkowa zdolno
badania. W tych latach, w pracach jego wczeniej-

szych, nie zna jeszcze tej skonnoci, która szkodzi

wartoci dzie póniejszych. Czy Lelewel jeszcze nie ma
politycznej doktryny i namitnoci, czy tylko jeszcze

nie uwaa za pozwolono sobie podkada doktryn i na-

mitno pod history, do, e tego zego zwyczaju
jeszcze si w jego ówczesnych dzieach nie dostrzega.





II.

Wyk. Tragedye. Okolice Krakowa. Ludgarda Krópiskiee:o.

Barbara Feliskiego. Zasuga ówczesnego dramatu. Powieci.
Malwina ks. Wirtemberskiej. Leihe i Siara Niemcewicza. Nie-

rozsdne luby Bernatowicza.

Z poetów naj czynniej si w tym czasie s tragicy.

Wyk, po Gliskim i Barharse, pisze Bolesawa mia-
ego i Wand. Rodzaj, typ zawsze ten sam.

Bolesaw Smialy rozciekawia treci. Tragedya,

której katastrof jest zabicie w. Stanisawa? Co to

by moe? Misteryura? Dyalog pobony? Jak z tego

zrobi dramat? Oto jak zrobi go Wyk.
Jest to Bolesaw po Kijowie, Bolesaw zepsuty.

Polska jczy pod jego jarzmem; krew i rozpusta na

dworze, krew i gwat w caym kraju. Wanie paa
Bolesaw wciek mioci do Krystyny, ony Mci-
sawa, rycerza, i chcc j pojd, zrobi, jak król Da-

wid: posa Uryasza na wojn z tajnem poleceniem,

eby go sprztnito, Uryaszow porwa i wizi na zam-

ku. Ale nie dod mu na tem: chce koniecznie byc m-
em Krystyny; kocha j po rycersku, gwatu nie za-

daje, do oenienia potrzeba mu si rozwie z on cno-

tliw, królow Wisaw. Tym zamiarom staje na po-

przek biskup krakowski. On przestrzega Mcisawa
o spisku, ratuje mu ycie, sprowadza do Krakowa,

i wszystko to objawia mu... w zamku królewskim! Do
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dziwne na kogo, kto wytyka Corneillowi, e Cynna
konspiruje w paacu Cezarów, Oczywicie wpada na to

Bolesaw, i pomimo upomnie biskupa, rozkazuje wtr-
cid Mcisawa do wizienia.

Wtedy straszna alternatywa dla Krystyny: albo,

ulegajc Bolesawowi, uratowa ycie ma, albo zabi
go wiernoci. Gdy si waha, Bolesaw kae przypro-

wadzi Wisaw, eby na kolanach zoya hod przy-

szej królowej. Obie kobiety pacz nad sob, W^isa-

wa idzie do wizienia. Na szczcie, lud, widzc j
w tem pooeniu, poruszy si, podniós bunt, z bisku-

pem na czele wszed na zamek. Stanisaw oddaje Kry-

styn mowi, Wisaw uwalnia, gromi króla, rzecz

zdaje si skoczona: ale z mioci Bolesawa sprawa

nieatwa. Wrócon mowi Krystyn odbi znowu, po-

zyska ksiy, którzy wbrew biskupowi maj orzec roz-

wód i da mu lub z Krystyn, ju wszystko do tego

aktu gotowe, kiedy biskup rzuci kltw na króla. Król,

pomimo przedstawie Mcisawa, który pomimo wszyst-

kiego jest mu wiernym i chce go ratowa, wydaje na

odwrót wyrok mierci na biskupa. Zaufany Sreniawita

idzie z siepaczami zabi Stanisawa, ale jaka moc nie-

widzialna nie puszcza ich do kocioa.
Wtedy idzie Bolesaw sam, i rzecz caa koczy

si jego zbrodni, skruch, która zaraz nastpuje, i do-

browolnem tuactwem. Scena, kiedy Bolesaw po do-

konanem zabójstwie wychodzi z kocioa, jest moe
jedyn, która na scenie robiaby jakie wraenie, i po-

mimo wszystkiego, czego jej niedostaje, jest moe naj-

lepsz z patetycznych scen Wyka. Ale za to groby
i napomnienia biskupa, bez koca dugie, s bez miary

suche, nudne i pedantyczne, a sceny gwatownej na-

mitnoci, sceny Bolesawa z Krystyn, gdzie jej wy-

rzuca, e jest okrutna, skary si, e go nie chce ko-

cha, dowodzi, e powinna pój za niego dla dobra
ojczyzny, bo on, Bolesaw, szczliwy, stanie si naj-

lepszym z królów, nie uday si wcale.
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Wanda, ma, jak autor da od siebie i innych, cel

2wlitycznii. Nasuwao si pytanie, jak w ten przedmiot

wcisn dramatyczny pierwiastek. Legenda go nie do-

starczaa. Wprawdzie akcya na pozór bardzo skpa,
daa nieraz wtek najwspanialszej tragedyi: Edyp w
Kolonos, Filoktet, Tasso. Ale nie mówic ju o tem,

e trzeba byo geniuszu na to, by zastpi charakte-

rami brak wypadków, to jeszcze dramat, osnuty na sy-

tuacyi tak prostej, nie zgadza si z pojciami ówcze-

snych literatów i krytyków. Wanda z legendy, rzuca-

jca si w Wis dlatego, eby usun powód najazdu,

pod rk jakiego Gothego moga sta si dramaty-

czn: ale Wyk potrzebowa zewntrznych, materyal-

nych zawika i kollizyj, a e ich legenda nie nastr-

czaa, musia je dorobi.

Có wic wymyli? Oto jego Wanda jest rodza-

jem amazonki, heroiny mskiego ducha, marzcej tyl-

ko o sawie i czynach, berle i mieczu i zasadzajcej

chwa i szczcie swoje w tem, eby ona sama, ko-

bieta, dziewica, wystarczya wszystkim trudom i tro-

skom panowania. Elbieta Schillera dostarczya nieza-

wodnie pewnych motywów do tej Wandy; dostarczya

ich take jego Dziewica Orleaska. Jak tamta, wy-
rzeka si Wanda szczcia, rodziny, mioci, jak tam-

ta spenia lub, jak tamta staje si ofiar zdradliwego

Kupidyna.

W tem wanie dramatyczno rzeczy. Wanda po-

lubia bogom czysto, a potem, na nieszczcie, za-

kochaa si na mier, i to jeszcze w kim? W Ryty-
gierze. Rzecz naturalna, e nic jej nie pozostawao do
zrobienia, jak utopi si.

Jestemy pod mogi Krakusa; wita dzie uro

czysty, Chrobaci od Odry, Wisy i Karpat zebrali si
pod wspaniae mury Krakowa, eby widzie, kogo h-ó-

Iowa wybierze za ma. Pretendentów znanych jest

dwóch, Samomir, król Wielkiej Morawy, i Rytygier,^
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ksi Germanów. O tych wiedz wszyscy, ale w ukry-

ciu kocha Wand mody Skarbimir. Poddany wpraw-
dzie, i nie mie wznied oczu do królowej, ale mio,
dzielno, krew przelana, dodaj mu odwagi, owiad-
czy si i on przed narodem o rk królowej. Skoro si
o tem dowiedzia Wadybój, dawny przyjaciel i towa-

rzysz Krakusa, gówny doradca Wandy, oznajmia, e
jemu dawne zasugi daj wiksze prawo do jej rki.

Staj wic wszyscy czterej , skadaj bogom ofiary,

Wanda wobec caego ludu ma jednego z nich wybra:
kiedy na powszechne zdziwienie, wstpiwszy na mo-
gi ojca, owiadcza, e bogom lubuje dziewictwo.

Skarbimir rozpacza, Wadybój si dziwi i perswaduje,

Morawiak odjeda z kwitkiem, pose Rytygiera grozi,

e pan jego pomci si urazy, wypowiada wojn.
Gotuje si do niej w drugim akcie Wanda ze

swoimi, kiedy jej daj zna, e przybyli posowie Ry-
tygiera. Prawa narodów, obyczaje dworów, nakazuj
jej wysucha poselstwa. Posem jest sam Rytygier,

który pod tem ukryciem chce na wasne oczy ujrze
Wand. Reszty atwo si domyli; czuy rycerz ko-

cha, nieugita amazonka doznaje dziwnego, nieznane-

go wzruszenia. Przez dwa akty trwa ta sytuacya, wre-

szcie kiedy Wanda odniosa zwycistwo nad popdem
serca, kiedy niebezpiecznemu posowi daje stanowcz
odmow, Rytygier daje si pozna. Wanda nie bardzo

ukrywa swoje uczucia, ale jest staa, kae mu wraca
do swoich.

Znowu wic walka. Z obu stron gotuj si woj-

ska, Wanda w zbroi szuka mierci, i nie mogc y
dla Rytygiera, chce zgin z jego rki. Za spotkaniem

idzie poznanie, za poznaniem wyznanie,

W pitym akcie dowiadujemy si, e bitwy nie

byo. Germanie, kiedy na czele nieprzyjació ujrzeli

kobiet, cofnli si sami, bo honor rycerski nie pozwa-

la im walczy ze sab niewiast. Owszem, zarzucaj

skargami i obelgami Rytygiera, który si z rozpaczy
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sam zabija. U Chrobatów tryumf, na uroczysto dzik-

czynn zbiera si znowu cay naród, Wanda ma ska-
da ofiar bogom, wstpuje na most, eby ztamtd prze-

mówi do ludu— i rzuca si w Wis! Skarbimir za ni,

próbuje ratowa, ale napróno, gin oboje.

Ten dwór Wandy, te wspaniae mury Krakowa,
te prawa narodów, ten romansowy Rytygier, który w
przebraniu chce pozna swoj oblubienic, to wszystko

wyglda dziwnie i komicznie, gdy si pomyli o cza-

sie, w którym si ta rzecz dzieje. Przygotowanie do

bitwy w czwartym akcie, zdaje si sam bitw, skoro

Wanda wyzywa Rytygiera, a Wadybój prowadzi Gó-

rali, woajc: „Za mn"; tymczasem w nastpnym ak-

cie pokazuje si, e bitwy nie byo—có wic znaczy
czwarty? mier Rytygiera niczem nie usprawiedli-

wiona, bo nie zabi si, kiedy Wand straci, ale kiedy

odstpiony przez wojsko nie móg z ni walczy, czego

nie chcia, jest stekiem sprzecznoci i niekonsekwen-

cyi. mier Wandy jest zupen niespodziank! Tak
dobrze si ze swoim zamiarem zataia, e do ostatka

nie mona si go domyli.
W dramatach ze swojej staroci bdzie Wyk

o wiele wyszym, ni w tych pierwszych. Ale tymcza-

sem próbuje on si na innem jeszcze polu. To samo
denie do poezyi narodowej, które Wykowi kazao
wybiera przedmioty z historyi polskiej do dramatów,

skusio go take do napisania Okolic Krakowa (1820);

a to samo mylne pojcie warunków narodowej poezyi

sprawio, e usiowanie to nie lepiej od tamtych si
udao. Mylc o tej narodowej poezyi, .powiedzia so-

bie Wyk, e chyba nic bardziej narodowem nie b-
dzie, jak opisanie ziemi polskiej, i to jeszcze tej cz-
ci tej ziemi, która si odznacza i piknoci natury

i mnóstwem drogich historycznych wspomnie. Poe-

mat o okolicach Krakowa, z caym urokiem typowego
nadwilaskiego krajobrazu, z ca history od Kra-

kusa do Kociuszki, to dopiero bdzie sama „tre



206 HISTORYA LITERATURY POLSKIEJ.

i miazga narodowoci". Przytem bdzie to zupenie ory-

ginalne; adnych wzorów, adnych poprzedników. Wir-

giliusz nie opisywa okolic Rzymu, ani Delille okolic

Parya. Pomys wiey, nowy, nietknity, niewy-

czerpany !

Nonum in annum trzyma poeta jak sam powiada

ten swój utwór w tece, zanim go wiatu pokaza; nie-

stety, ta ostrono niewiele pomoga. Trudno zapewne,

eby systematyczny opis jakiej okolicy móg stad si

poematem; bdzie w nim zawsze co geograficznego,

co z przewodnika podróy, co prozaicznego. Jednak
talent i ywe uczucie natury mogyby ten trudny przed-

miot oywi. Kolejna wdrówka z Krakowa przez Bie-

lany, Tyniec, Krzeszowice, Ojców, Mogi a do Wie-

liczki, musi by such w poemacie; ale tak pikny kraj

z cech tak rodzim i polsk, móg przecie natchn
jaki adny opis, a wspomnienia przeszoci jaki wiersz

rzewny. Tymczasem nic. Suche wyliczenie wszystkich

znanych miejsc do koa, które autor mniema opisy-

wa, a które tylko zapisuje, wraz z ich history i wy-
padkami, których byy teatrem. Ale to zostaje zim-

nem, jak wykaz statystyczny, pomimo wszystkich na-

woywa Muzy i usiowa, eby si we wzniosym to-

nie utrzyma. Dla rozmaitoci przerywa sobie poeta

opisy dwiema jakoby balladami (odmiennym wierszem),

w rodzaju „piewów Historycznych", o Szafracu (o po-

cztku herbu Staryko z powodu Pieskowej Skay)
i o Wandzie. W tej ostatniej trzyma si wiernie swo-

jego ideu Wandy; tu, jak w jego tragedyi, Wanda ko-

cha Rytygiera, Niemcy nie chc si bi przeciw ko-

biecie, Rytygier si przebija i t. d. Wszystko razem:

próba si nie udaa. Najlepszy jest wstp.
Drobnych wierszy z tych lat niema. Inne, i coraz

lepsze, zaczn si pojawia dopiero okoo roku 1830.

Trwalsz, anieli sztuki Wyka, zostawia po so-

bie pami Ludgarda Krópiskiego. Ukazanie si jej

na scenie warszawskiej byo wielkiem witem arty-
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stycznem i narodowem; zapa publicznoci przecho-

dzi wszystko, co dotd w tym rodzaju widziano. Du-
go przed przedstawieniem „Ludgardy" nie zajmowaa
si Warszawa niczem, tylko nowem arcydzieem, Osi-
ski musztrowa aktorów, wzory do ubiorów rysowaa
ks. Wirtemberska i pani Zamoyska, wreszcie ukazaa
si§ „Ludgarda'". Sawna Ledócliowska odniosa wielki

tryumf w gównej roli; pani Piknowska, artystka bez

talentu, tyle pracowaa pod dyrekcy Osiskiego, e
bya wcale niez Ryks. Przemysaw wyglda, jak

gdyby zszed z nagrobka, Ludgarda i Ryksa jak mi-

niatury ze redniowiecznego mszau, a szczliwy autor

odebra od przyjació, midzy nimi od Feliskiego

i Niemcewicza, mnóstwo opisów pierwszego przedsta-

wienia, powinszowa i wrób niemiertelnego powo-
dzenia dla „Ludgardy".

Naprawd, jest „Ludgarda", nawet z ówczesnego
stanowiska sdzona, nawet podug poj i regu francu-

skich, sztuk dalek od doskonaoci. Historya wpraw-
dzie niewiele moga poecie pomódz; ona mówia tylko,

e bya jaka Ludgarda, zabita z rozkazu Przemysa-
wa, i jaka Ryksa, z któr si on potem oeni. Te-

mat do skpy, zwizek pomidzy jednem a drugiem
musia Krópiski wymyli. Jake go wic wymyla?

Przemysaw i Ludgarda yj w najprzykadniej-

szej zgodzie i mioci, kochani od poddanych i kocha-

jcy ich nawzajem, na ich i polskim horyzoncie nie

zna ani najmniejszej chmurki, kiedy Wacaw, król

czeski, powzi myl do naturaln oenienia si z Ry-
ks, córk króla szwedzkiego. Wacaw jest przyjacie-

lem Przemysawa, Ryksa przyjaciók lat dziecinnych

i krewn Ludgardy; oboje przez przyja dla narze-

czonych chc, eby lub odby si na ich dworze w Po-
znaniu. Tyle trzeba byo wymyU, eby zbliy oso-

by dramatu do siebie, i eby akcya moga si rozwi-

nr . Ale Ryksa, stajc w Poznaniu, przyniosa z sob
nieszczcie; Przemysaw rozgorza wielk mioci.
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Ryksa widzi z przeraeniem, e zdradza przyjaciók
i narzeczonego: kocha Przemysawa. Pozbyd si Lud-
gardy, to jedyby sposób dojcia do celu, i na to si
ju oboje zgodzili, kiedy si dramat zaczyna. Tajemni-
c swoj zachowuj cile, ale Przemysaw ju prosi

w Rzymie o rozwód i czeka odpowiedzi; a tymczasem
przez powiernika swego Sambora stara si wybadad
opini poddanych i przygotowad j do swoich zamia-

rów. Opinia ta owiadcza si stanowczo przeciw Prze-

mysawowi, lud kocha Ludgard, broni jej cnotliwy

Nacz i Zarba, senatorowie czy dygnitarze pastwa.
Ludgarda tymczasem nie domyla si niczego. Dostrze-

ga zmian w mu, ale nie wie, czemu j przypisad;

sdzi, e przyja jej dla Wacawa, zazdrosnym bie-

rze za mio. Z temi udrczeniami zwierza si Ryksie,

która, nie wiedzied dlaczego, jej wydaje tajemnic, któ-

ra dla Ludgardy wanie powinna bya zostad ukryt.
Dlaczego Ryksa, wyrachowana i wiedzca, ile jej na ta-

jemnicy zaley, odsania j przed Ludgard, ostatni
osob, która o niej wiedzied powinna? Zapewne dla-

tego, e poeta nie móg wymylid innego rodka na to,

by Ludgarda dowiedziaa si prawdy. Ale wyznanie
Ryksy jest dopiero poow nieszczcia; o Przemysa-
wie dotd Ludgarda nie wie, i o jego mioci dla Ry-
ksy dowiaduje si przypadkiem, zszedszy ich razem,

i usyszawszy sowa Przemysawa: „majc w Ryksie

kochank, mie bd i on".
Dopiero widzi ca}^ ogrom nieszczcia, zdrad^

wiaroomstwo, rozwód, swoj hab i opuszczenie, znosi

to wszystko z anielsk cierpliwoci, zaklina swoici

przyjació, eby si za ni nie ujmowali; prosi tylko,

eby j Przemysaw odesa do ojca. Ale lud, który j
ubóstwia, zaczyna si burzy. Zdrajca Sambor, czarny

charakter, który nienawidzi Przemysawa jak wszyst-

kich i gotów go zdradzid, owiadcza Ludgardzie, e
z pomoc ludu moe strcid z tronu Przemysawa, a j
utrzymad; przyczem, o ile zrozumied mona, bo to
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wszystko jest niewyrane, ofiarowuje jej swoj miod.
Ludgarda jedno i drugie odrzuca z pogard, gdy wtem
schodzi j Przemysaw na rozmowie z Samborem. Zdraj-

ca zmyla, e Ludgarda namawiaa go do mierci Prze-

mysawa i Rylcsy. Król wierzy i rozkazuje wtrci o-
n do wizienia. Wie ta wywouje wzburzenie w lu-

dzie, gotuje si szturm do zamku na odsiecz Ludgar-
dzie. Przemysaw gotuje si do obrony, a Samborowi
poleca, czy pozwala zgadzi Ludgard, jako powód
rozruchu.

Na to wchodzi Ryksa, szarpana wyrzutami sumie-

nia, Iy Przemysawa, kae mu si prowadzi do wi-
zienia Ludgardy i baga jej o przebaczenie, niestety,

Zi póno: Ludgarda nie yje! Przemysaw, jak pier-

wej na jedno sowo Sambora uwierzy w jej spiski na
swoje ycie, tak teraz bez wahania wierzy w jej nie-

winno, zwala win jej mierci na Sambora, a gdy
lud z Naczem na czele wchodzi, eby mu owiadczy,
e odpad od korony, któr po nim wemie Wacaw,
przebija si, mówic:

Patrzcie, oto Ludgardy, c ; czci waszej celem,

Przemysaw by zabójc, Przemysaw muicielem.

W ukadzie dramatu wiele niewprawy i niezr-

cznoci. Wiersz jest gladlci, ale styl jest bardzo bez-

barwny i prozaiczny; niema ani jednej tyrady, któraby

utkwia w pamici, którby mona nazwa wymown
lub wyobrazi sobie piknie deklamowan.

Drobnych wierszy jest cay tom; poow jego zaj-

muj Dsiela Mioci, zbiór urywkowych wierszyków,

przerabianych lub tómaczonych z woskiego {Gherar-

do de Rossi), mio eglarzem, malarzem, onierzem
mio, i stao, i zdrada, i skryto, i podejrzliwo,

i wiosna, i lato, i jesie, i zima, i tak dalej bez koca.
Jest sztuka rymotwórcza, wicej wzgldna dla roman-

tyków, ale sabsza ni Dmochowskiego; s rady dla

.S;. Tar.towski. „Liteiatura" 1. IV. 14
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córek, myli, epigramaty, a s i niektóre wierszyki hu-

morystyczne, i te moe najadniejsze ze wszystkich.

Ciekawe s te, które dotycz walki romantyków z kla-

sykami. Krópiski nie jest zatwardziaym klasykiem,

ale parodyiije do zabawnie i ton i koloryt romanty-

cznych ballad i dowcipnie wymiewa przesady roman-

tyków w licie do Gustawa Olizara i w modlitwach,

które maj si piewa na aobnem naboestwie w ro-

cznic mierci romantyka i jego Muzy.

Ze wszystkich sztuk ówczesnego teatru najlepsza,

jedyna, która umiaa utrzyma si na scenie, jest Bar-

hara Feliskiego. „Ludgardy", tragedyi Wyka, có
dopiero „Warneczyka" Niemcewicza nikt nie czyta;

oprócz tytuów poszy cakiem w zapomnienie, adna
dyrekcya teatru nie myli o tem, eby niemi publi-

czno bawi i wabi. A „Barbar" znaj wszy-

scy; niema tego, komuby nie zosta w pamici jaki

urywek z jej wierszy, komu August i Barbara, Bona

i Monti przeniewierczy, Boratyski i szanowna Iza-

bella, byliby obcy, a prawae kady teatr polski gra

^Barbar", cho rzadko, i ciga ni widzów, patrzy-

my na ni z przyjemnoci. A sztuce, która przeya
lat tyle, mona wróy, e zapomniana nie bdzie ju
nigdy.

Kiedy zrodzio si u nas denie do narodowej poe-

zyi, a zwaszcza do tej jej gazi, która dotd zdawaa
si zupenie martw, do dramatu, szukali nasi poeci

w przeszoci zdarze i postaci, klóreby do niego w-
tek da mogy. Przerzucali wic ksig dziejów skwa-

pliwie, ale znajdowali w niej mao dramatycznych sy-

tuacyj; nie eby ich tam nie byo, ale e przyzwycza-

jeni do tragedyi francuskiego teatru, za sytuacy dra-

matyczn uwaali tylko tak, która si koczya do-

ran katastrof, mierci, a szukali koniecznie kollizyj,

wynikajcych z mioci.

Takiego przedmiotu w historyi polskiej znale
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trudno:, oni wytrwale go szukali. Krópiski dostrzeg

gdzie nieszczliw on, zamordowan z rozkazu m-
a, to jest dostrzeg straszn katastrof, dorobi do niej

dramat. Wyk dorobi go do legendy o Wandzie, pro-

wadzc j do samobójstwa przez walk mioci z obo-

wizkiem; Niemcewicz wzi przedmiot bardzo stoso-

wny dla epopei, a dorobiwszy do niego jakie miosne

perypecye, zrobi z niego Wodyslaioa pod Warn: ale

wszystko to potrzebowao dorabiania, wymysu, sztuko-

wania, nigdzie historya dramatu caego nie podawaa.

By tylko jeden przedmiot, który czy wszystkie

potrzebne warunki. Król, mody, rozumny, zdolny, syn

wielkiego ojca, ostatnia gowa najlepszego ze wszyst-

kich rodów królewskich na wiecie, z natur szlachet-

n i z wielkim poetycznym urokiem, cokolwiek zmik-
czony, cokolwiek wydelikacony w uczuciach, z wyo-

brani, atw do rozpalenia i do rozmarzenia, czcy
Jagiellosk wielko serca z przenikliwoci wosk
i z temperamentem poudniowym, król stworzony na

bohatera poematu lub romansu tak dobrze, jak na króla;

obok niego kobieta, poczona z nim tajemnym lu-

bem, stajca si mimowolnym powodem wielkiego za-

mieszania, i schodzca ze wiata nie bez podejrze
otrucia; matka o to otrucie posdzona; a jako to burz-

liwy sejm, panowie, podszczuwajcy szlacht, poso-
wie u nóg króla, król dajcy odpowied prawdziwie
wznios i szczytn, i to wszystko zblione do siebie,

nastpujce jedno po drugiem. Czy moe by przed-

miot szczliwszy i wdziczniejszy? Wszystko tu jest,

i bohaterskie charaktery, i mio, i czarna intryga,

i walka uczucia z powiceniem, wszystko. Niema i nie

moe by przedmiotu do tragedyi nad history Bar-

bary Radziwiówny.
Rzucili si te na ten przedmiot poeci; mamy trzy

Barbary, z epoki klasycznej, dwie z nowej. Wyka,
wczeniejsz od niej Wybickiego, i wreszcie ostatni,
która przewyszya poprzednie, a pomimo póniejszych
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zostaa dotd Barbar par e.ccellence, klasyczn, Bar-

bar Feliskiego,

Znajc dawny teatr klasyczny ze wszystkiemi je-

go zasadami i warunkami, musimy przyzna, e Fe-

liski podug tych poj i regu zrobi dramat bardzo
dobry. Napr/ód naley mu si sprawiedliwo, e histo-

ryi trzyma si, jak móg najcilej, a opiera swoje
fikcye jeeli nie na pewnych i dowiedzionych faktach,

to przynajmniej na utartych i rozpowszechnionych
mniemaniach. Powtóre w ukadzie tragedyi i w post-
pie akcyi, wszystko jest logiczne, rozumne, usprawie-

dliwione i prawdopodobne; wszystko mogo si tak od-

bywa, nic nie sprzeciwia si ani historycznej ani psy-

chologicznej moliwoci, z wyjtkiem samobójstwa za-

mierzonego Barbary.

W budowie dramatu zachowuje Feliski wszyst-

kie prawida swojej szkoy, ale zachowuje je rozumnie.

Jedno miejsca raz tylko staa si powodem szkody dla

tragedyi, to jest kiedy posowie przychodz do króla

prosi go, eby si rozczy z Barbar; scena ta w izbie

sejmowej byaby nierównie ywsz, robiaby silniejsze

wraenie, ale i w tem niema nic racego, nic niedo-

rzecznego. Jedno czasu? Zapewne, przyjazd Barbary,

sejm, bunt gotowy i umierzony, odjazd Bony, mier
Barbary wreszcie, to rzeczy duo na jedne dob. Ale

Feliski nie mówi nigdzie, e si to wszystko zamy-

ka w dwudziestu czterech godzinach, i wolno myle,
e akcya cignie si dni kilka; a jeeli nawet nie, to

ostatecznie mona uwierzy, e to wszystko zaszo

w dniu jednym, chyba tylko wyjazd Bony byby co-

kolwiek nagy i nieprzygotowany; ta Bona znika z zam-

ku tak nagle i cichaczem, jak Walezyusz,

Co do akcyi wreszcie, prawido, eby ona nie sa-

ba, lecz owszem eby do samego koca stawaa si

coraz ywsz, eby utrzymywa widza w niepewnoci

i ciekawoci coraz nowemi zajciami, zachowa Feli-

ski dobrze. Akt pierwszy jest porzdn podug wszel-
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kich regu ekspozycj. Rozmowa Izabelli z Boraty-
skim wprowadza hi medias res— scena druga (Barbara,

Izabella) odsania przeszo, pocztki mioci i chara-

kter Barbary (trzymany umylnie w tonie najidealniej-

szyra). Scena Bony z Barbar, potem Bony z Kmit,
rzucaj wiato na przyszo, a monologi Bony daj
przeczu, e ona si nieatwo cofnie i w uyciu rod-
ków nie zawaha. W drugim akcie jeszcze walka nie

wybucha widocznie, ale ju wre wewntrz; ju zaczy-

na si wyranie rysowa stao Augusta, namitno
i zamiary Bony (scena ostatnia) oraz gotowo Barbary
do powicenia siebie dla spokoju i dobra ojczyzny.

W trzecim próby jej cisze, sytuacya dramaty-

czniej sza. Bona przemawia w imi obowizku, ojczj'-

zny, mioci, i tak oplataa swymi argumentami Bar-

bar, e ta ju prawie przestaje wiedzie, co powinna.

Na domiar przychodzi kamliwa wie, e król ustpi
przed wol sejmu i skania si do rozwizania mae-
stwa. Barbara w rozpaczy myli o samobójstwie, kiedy

znów zwrot inny. August nietylko stay i wierny, ale

gotów si broni siebie i ony; a wtedy nowe udr-
czenie dla Barbary. By powodem wojny domowej,
nieszcz publicznych, by szczliw kosztem obo-

wizku i sawy Augusta, tej myli znie nie moe.
Koczy si akt ostatni prob posów przez Boraty-
skiego i stanowcz odpowiedzi króla.

W czwartym rokosz gotowy: odmowa króla daa
do niego haso. August, utwierdzony rad Bony, chce

walki i do niej si gotuje. Nic go nie wstrzyma, proby
Izabelli, przestrogi Tarnowskiego, nic, tylko Barbara.

Ona si zjawia w stanowczej chwili, przejta zgroz
na myl wojny domowej, i sprawia tyle, e August
jeszcze raz zdaje swoje maestwo na rozsdzenie sej-

mu. Barbara, w miar jak. si rzecz rozwija, podnosi si
do coraz wikszej wysokoci.

W pitym akcie jeszcze nowe zajcie. Wikszo
senatu owiadczya si za rozwizaniem lubów; los
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Barbary jeszcze niepewny, August w rozpaczy. W ko-
cu dopiero wymowie Boratyskiego udao si porwa
i wzruszy cay sejm, królowa uznana, August wszyst-
kicli przypuszcza do aski, nawet Kmit; powszecine
uspokojenie, powszecine pojednanie i uszlacietnienie,

podniesienie (nawet Kmity): wtem króowa odciodzi,

mdleje, „Monti przeniewierczy wa w ni jad morder-
czy", Barbara wraca tyko na to, by skona.

Jeeli co w tym caym ukadzie wydaje si nie»

koniecznem, nieusprawiedliwionem, przyczepionem, to

ten koniec, mier Barbary. Zdaje si nie do wiary,

eby tak by mogo w tragedyi Barbary, a jednak tak
jest. Waga dramatu ley nie na postaci Barbary, ale

na sporze midzy królem a sejmem, to zajmuje uwag
przez ca sztuk, to jest sam rdze akcyi, to jest tre
dramatu. Gdy to jest skoczone, a skoczone jest w
sposób pikny i podniosy, dramat wydaje si skoczo-
nym; nie czuje si eby czego jeszcze brako i eby
byo potrzeba drugiego koca. Z pewnoci móg Fe-

liski zostawi Barbar przy yciu, eby sobie w pó
roku póniej umara z choroby, jak w rzeczywistoci,

a jego sztuka nie byaby przez to mniej skoczon
i zupen. Tego nie chcia, nie pojmowa tragedyi bez

mierci i heroiny, a mier Barbary bya nawet co do

czasu blizk, podejrzenie otrucia tak rozpowszechnio-

ne, e nie przypuszcza nawet, jakby tragedya Bar-

bary moga skoczy si czem innem. Otru j wic;
ale ta mier przychodzi tak nagle, tak niespodzianie,

tak nie ma zwizku z gówn akcy, e czytelnik czuje

si, jak gdyby zaskoczonym now katastrof w chwiH,

kiedy dramat jest ju skoczony. Wprawdzie nie za-

niedba poeta da przeczu takiego koca; Bona przy-

pomina kilka razy, e zwyciy musi, e jeeli nie

przez Kmit, nie przez króla, nie przez Barbar, to trafi

do celu przez Montiego; przeczucia i obawy Barbary
(monolog V go aktu) take przygotowuje ten koniec.

Mimo to wszystko jednak, uwaga i zajcie tak s ci-
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gie ^iwrócone do króla i sejmu, e mimowolnie zapo-

mina si o Barbarze i o Bonie; i kiedy sprawa ta jest

skoczona, a Barbara wtedy czuje si sab^ i odcho-

dzi, czytelnik lub widz przyjmuje to, jak rzecz dla sie-

bie now i pyta, co to ma znaczy. Ta mier Bar-

bary, nie wynikajca bynajmniej z wewntrznej konie-

cznoci sztuki, nie bdca wcale jej naturalnem i lo-

gicznem rozwizaniem, objta w jednej krótkiej ostat-

niej scenie, wyglda, jak rzecz przyczepiona, jak do-

datek, bez którego obej si mogo, który w rzeczy

waciwie nic nie zmienia, nie wpywa z jej istoty, ale

jest prawie przypadkiem.

Pod wzgldem charakterów posta Barbary trzy-

mana jest w wietle najidealniejszem, jak by moe.
Takie pojcie Barbary nie jest moe zupenie histo-

ryczne, Szajnocha przedstawia j w innem wietle: po-

dug niego cae uczucie i powicenie, wszystko co

pikne w tym stosunku byo po stronie króla, po jej

stronie troch prónoci i troch egoizmu. Ale jeeli

nawet rzeczywista Barbara bya tak, jak j Szajno-

cha przedstawia, to Feliski dobrze zrobi, e jej zo-

stawi ten tradycyjny idealny charakter. Silnej na-

mitnoci, ambicyi na wielk skal, dzy panowania,

widoków politycznych, nie mona Barbarze podsuwa,
zrobioby j to zupenie niezgodn z powszechnem
o niej pojciem; bez takich za widoków i namitno-
ci moga ona pragn korony tylko przez próno,
przez nia i nizk ch zaspokojenia mioci wasnej.

Taka ifarbara schodzia do rzdu kobiet zwyczajnych,

upartych w swojem zachceniu i egoistycznych, tragi-

czn staby si nie moga, pocigajc i poetyczn by
przestawali. Sposób, w jaki j poj Feliski, by nie-

zawodnie najtrafniejszy, i wszystkim poetom, którzyby

kiedykolwiek t posta jeszcze stwarza chcieli, ra-

dzi tylko mona, eby si tego tradycyjnego pojcia
trzymali.

W wykonaniu zapewne nie dochodzi Feliski te-
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go, CO zamierzy i w n ajpatetyczniejszych chwilach (np.

VII scena IV-go aktu) jego Barbara z caym swoim
heroizmem i powiceniem jest wicej wymowna i de-

klamujca, ni rozrzewniajca.

To samo powiedzied mona o królu. Z caej jego
roli najlepsz moe jest scena z Bon (ostatnia II-go

aktu). Stao, szlachetno, wysokie uczucie moralne,

które skada maj jego posta, tu przemawiaj jako
najmielej i najywiej. Rzecz dziwna, e w scenie,

gdzie wanie charakter ten powinien by podnie si
najwyej, gdzie te uczucia miay wybuchn z naj-

wiksz energi, w scenie z posami (ostatnia III-go

aktu), August jest daleko zimniejszy. Wogóle scena ta^

w której si dramat przesila, jest saba. Niema walki,

niema nawet rozmowy. Boratyski, wchodzc, recy-

tuje dug peror, August odpowiada drug, posowie
odchodz, i kurtyna spada. Chciaoby si tu wicej na-

tarczywoci z jednej strony, wicej siy przekonywa-
nia z drugiej, wicej zapau w obudwu.

Figur, któr Feliski traktowa ze szczególnem

staraniem, jest królowa Bona. Prawda, e moe atwiej

jest stworzy posta w rodzaju Bony, ni Barbar lub

Augusta; tam daoby si wiele zapau, wielkiej siy

uczucia, bez której te figury wydaj si martwe i zim-

ne, tu wystarcza pewna powaga, pewna zewntrzna
majestatyczno, a t Feliski umia utrzyma. Nie

mona zreszt zaprzeczy, e ta Bona si rusza, i z wy-

jtkiem pierwszej sceny z Barbar, która jest niezr-

cznem wypowiedzeniem wojny, odkryciem swoich za-

miarów, wszystko co robi, jest usprawiedliwione i do-

brze pomylane. Trzy razy próbuje ona rónymi spo-

sobami doj do swego celu, przez Kmit, przez Augu-

sta, a gdy si to nie udao, przez sam Barbar: a do

kadego z nich przemawia sowami i argumentami,

które mu najprdzej powinny byy trali do serca i do

przekonania. Mówic z Kmit, trafia w stron najczul-
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sz, w yk oligarchiczn, straszy go widmem abso-

lutnej wadzy królewskiej (akt I, scena V). Do Augu-
sta przemawia argumentami politj-cznymi, przedstawia

mu wojny, zamanie przymierza, niepewne losy Rzpltej,

sowem, rzeczy najprzystpniejsze dla sumienia króla.

Barbar wreszcie chce zapa za uczucie, wyegzalto-

wac j dla powicenia, przedstawi wyrzeczenie si

Augusta, jako szczyt mioci jego i ojczyzny, i tu na-

wet blizk jest celu. Uzupenia j, scena z Augustem
(w IV akcie), kiedy w obec wybuchego rozruchu bie-

rze w niej gór instynkt wadzy, koniecznego stwier-

dzenia królewskiej powagi: „Nie — wojowa radz" —
w tych sowach zna cae to poudniowe i zachodnie

pojcie stanowiska króla, tak róne od pojcia pol-

skiego i Jagielloskiego; w tych sowach najlepiej wy-

daje si Bona jako cudzoziemka, jako królowa, i jako

kobieta z polityczn namitnoci i politycznem do-

wiadczeniem.

Ogólne to dramatu, opozycya szlachecka prze-

ciw maestwu króla, pole bardzo szczliwe do roz-

winicia mnóstwa postaci i do scharakteryzowania spo-

eczestwa polskiego w tak wanej jego epoce, zupe-

nie zaniedbane. Ale cho niema w „Barbarze" obrazu

politycznego stanu spoeczestwa polskiego, to poli-

tycznej tendencyi jej nie brak. Jest to ta sama ten-

dencya, która objawia si w wieku XVIII, jako rea-

kcya przeciw bezrzdowi, która zrodzia Konstytucy
Trzeciego Maja, wyksztacia wszystkich ówczesnych
ludzi, prowadzia pióro wszystkich poetów, historyków

i statystów, i przesza potem na ludzi Ksistwa War-

szawskiego i Królestwa. Sprawa Barbary bya polem,

na którem dziaay wszystkie oligarchiczne i anarchi-

czne instynkty i namitnoci; Feliski nie zdoa ich

w dramacie przedstawi w czynie, ale nie móg pomin sposobnoci, eby ich nie napitnowa, nie pot-
pi sowem. To jest znaczenie pierwszej sceny czwar-

tego aktu pomidzy Kmit a Tarnowskim, w której
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jeden pod pozorem obrony wolnoci i cnoty ukrywa pry-

wat wichrzyciela i ambicy monowadcy, drugi od-

sania smutn prawd, zdzierajc z niej wietne po-

zory. Wieje z tej sceny duch Czteroletniego Sejmu,

zdaje si, jak gdyby si syszao jedn z dyskusyj

ówczesnych, jak gdyby Sewerynowi Rzewuskiemu od-

powiada Matuszewicz lub Ignacy Potocki. Scena ta

naley do lepszych scen „Barbary".

Tragedya ta jest waciwie jedynem dzieem poe-

tycznem Feliskiego. Dwie inne, „Radamist i Zenobia"

i „Yirginia", s przerobione, pierwsza z Crebillona, dru-

ga z Alfierego. Ziemiastwo francuskie jest tómacze-
niem Vliomme des champs Delilla. Zostaje wic Barbara
jako jedyny utwór oryginalny Feliskiego, jedyny do-

bry, a przynajmniej niezawodnie najlepszy utwór ca-

ego ówczesnego teatru polskiego.

Na tym punkcie stan dramat w pierwszym okre-

sie literatury naszego wieku. Uprawiany on by w tym
czasie z wiksz gorliwoci, anieli skutkiem. Waci-
wie s to same pocztki, pierwsze nasze kroki w poe-

zyi dramatycznej, pierwsze próby w rodzaju, w któ-

rym dotd jeszcze próbujemy i szukamy. Te pierwsze

kroki ju dlatego nie mogy doprowadzi nas do celu,

e byy w samem zaoeniu le skierowane, w faszy-

w stron. To jeden powód.

Drugim powodem, dla którego dramat ten nie sta-n wysoko, byy sabe w przeciciu zdolnoci poety-

czne naszych ówczesnych tragików, które sprawiy, e
na tyle prób i usiowa, jedna tylko znalaza si sztu-

ka, któr podug ówczesnych poj estetycznych mo-
na uwaa za dobr. Te dwie przyczyny tómacz za-

pomnienie, w jakie ten teatr popad; chwa naszej

literatury on nie jest i nigdy za ni uchodzi nie b-
dzie. Jednak mia i on swoje zasugi i swoje poytki.

Naprzód, ma je kady pocztek, choby najniezgrab-

niejszy; poezya, eby si tak wyrazi, ma swoj gimna
styk, musi si przeama do pewnych skadów i zwro-
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tów, nabra gitkoci, zanim zdoa przyj kad for-

m i kad postaw. Ówczesny dramat by ruchem
cikim i niezgrabnym, ale by ju wiczeniem, ju
oswaja nas z artystycznym dramatem, wskazywa
i uczy jego warunków, cho ich w praktyce sam na

sobie pokaza nie móg. Nie byo jeszcze dramatu, ale

byo jego ogólne pojcie, bdne z pocztku, ale a-
twiejsze do sprostowania ni do zaszczepienia. By to

pierwszy objaw pragnienia dramatu, poczucia jego po-

trzeby, dnoci do niego, która dotd nie ustaa i do-

td jest zawsze jeszcze tylko deniem.
Oprócz tego, przyczyni si ten dramat ówczesny

wielce do wyrobienia jzyka, bo cho ten jzyk nie

dochodzi w nim prawie nigdy do wielkiej piknoci
i siy, to musia nagina si do wyraenia najrozmait-

szych uczu i stanów duszy i stawa si rzeczywicie

elastyczniejszym.

Wreszcie, rzecz godna pamici: jakakolwiek jest

warto artystyczna naszego ówczesnego teatru, Lo je-

go warto patryotyczna i moralna jest szanowna i wy-
soka. Nie zna on i nie chce zna nic brzydkiego, nic

maego; dla niego ideaem jest tylko to, co dobre, i to,

co polskie, to, co czyste. Jego zmys moralny jest

zawsze prosty i prawdziwy, ztd jego idea moralny

take prawdziwy i dobry. Jego dno i uczucie pa-

tryotyczne jest zawsze czyste, to te i patryotyczny

idea jest czysty, szlachetny. Duch jest zdrowy w tych

cikich formach , a jeeli nie wymownie wiadczy
o zdolnociach tego lub owego poety, to wiadczy pik-
nie o ówczesnera spoeczestwie polskiera.

Co w tych latach rozwija si zaczyna, to romans.

We Francyi i Anglii rozwin si ju tak, e pod ko-

niec XVIII wieku nikt ju nie zliczy tytuów, ani auto-

rów. S romanse tkliwo idylliczne jak Pawe i Virgi-

nia, s moralne jak Marmontela, s Floriana, jedne pa-

sterskie, drugie rycerskie, s fantastyczne, wschodnie,

domowe jak Ewelina panny Burney; rednie Wieki.
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zamki, zbroje, turnieje, rycerze, zaczynaj wchodzie

w mod, niebawem ukae si sawna Matylda pani Cot-

tin, niebawem zjawi si i prawdziwy romans history-

czny. Tymczasem romans uczuciowy i charakterowy

doszed do szczytu, i wydawszy Wertherti i Wnhh-er-

icandschaften zacz upada, zacz schodzie na ideali-

zowany portret autora, mówi tylko o autorze, przed-

stawia go takim, jakim on by chcia lub mniema.
Na t niebezpieczn drog, która ostatecznie wiedzie

zawsze tylko do miesznoci, wprowadzi go Chateau-

briand przez Ren i pani St.ael przez Korynn.
Tak sta romans w Europie w pierwszych poczt-

kach naszego wieku. A w Polsce? W Polsce, prawd
mówic, nie byo go wcale, a w miar jak si szerzya

francuszczyzna, szerzy si najbardziej francuski ro-

mans. Nasi panowie czytali Encj^klopedy, nasze panie

dumay pomidz)- oyprys}'

o nieszczciach Pamtli albo Heloisy,

a wiat wiejski, nieumiejcy po francusku, zastpo-

powa sobie Encyklopedy Nowemi Atenami, a za-

miast Heloizy rozczula si nad tómaczon history

Koloandra wiernego. Powieci polskiej nie byo, prócz

Dowiadczyskiego i Pana Podstolego, a te, dydakty-

czne i tendencyjne, cho lepsze nierównie od tego, co

czytano, nie przemawiay do tkliwych uczu, ani do

wyobrani, nie mogy dac swoim czytelnikom tych wra-

e, których dano od romansu.

A dano ich bardzo natarczywie. Ale kiedy uczeni

i pisarze z profesyi zajmowpli si umiejtnoci lub

literatur pikn w wielkiem znaczeniu tego sowa,

literatura lejsza a podana, powie, leaa odogiem.

Jest tyle piknych romansów francuskich, czytaj, roz-

rywaj je wszyscy: czyby nie mogo by polskich

podobnych?
Znalaz si kto, co sobie zada to pytanie, a od

powiedzi na nie, by pierwszy romans polski podug
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dzisiejszego pojcia rzeczy: „Malwina". Ksina Wir-

temberska nie miaa si wcale za pisarza z profesji,

o sawie autorskiej nie marzya, po polsku pisaa wcale

nie poprawnie; ale przecie mówia sobie z wielk do-

br wiar i prostot, e kiedy podniesienie literatury

jest tak koniecznym warunkiem zabezpieczenia naro-

dowoci, tak wielk usug oddan sprawie, i kiedy

mczyni o tej literaturze lekkiej nie maj czasu my-
le, dlaczegóby kobiety nie miay wzi na siebie

czci pracy, przyczyni si do zapenienia jednej luki

w pimiennictwie? Próbowa wolno; moe si kogo za-

chci przykadem, moe si komu wytrci z rki ro-

mans francuski? W kadym razie pokae si, e mona
pisa powieci po polsku,

Ale oprócz tej dobrej i szanownej chci, byo
jeszcze co innego, co dawao ksinie popd do napi-

sania romansu. Wychowaa si ona w Puawach, w tem
otoczeniu W3^kwintnie rozumnem , w tem niemaem
ognisku wiata, poród poetów, polityków, mecena-

sów, literatów; przyzwyczaia si od dziecistwa do te-

go, e wszystko, co si robi, musi by robione z myl
patryotyczn, ale z pewnym poetycznym nastrojem.

Kiedy, bdc dzieckiem, bawia si podró napowie-

trzn kota w balonie, igraszka ta zaraz zostaa uwiecz-

nion poemacikiem Knianina; kiedy dorastaa, kada
uroczysto domowa czy krajowa bywaa obchodzona

jak poetyczno-teatraln zabaw; kiedy sza za m,
o jej lubnym wiecu zjawi si poemat. Póniej, kie

dy chodzio o to, eby Szczsnego Potockiego przy-

wiza do partyi konstytucyjnej, jaki widziaa uyty
do tego rodek: przedstawienie Spartanki Knianina
ze stosownym prologiem na cze pana generaa arty-

leryi koronnej. „W Puawach—mówi Knianin w Pa-

mitnikach — oddychao si patryotyzmem i roman-

sowoci, bya tam jaka oddzielna, zalotna, miosna
atmosfera", w tej atmosferze rozmarzay si wyobra-
nie, a cho „po upadku kraju, mio ojczyzny zostaa
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jedynym serc puawskich ywioem", to przecie wyo-
brania raz przyzwyczajona do marzenia, wyrzec si
go nie moga, i ksina Wirtemberska zaciowaa bar-

dzo dugo ten romansowy kierunek myli i rozmowy.

I to drugi pierwiastek skadowy Malwiny. Znad
po niej, e jest produktem puawskim, przesika ona
woni tej atmosfery, któr opisuje Komian; patryo-

tyzm i romansowod, oto dusza Malwiny, oto chara-

kter powieci.

I oto take jej wdzik. Nie jest Maiwina wcale
powieci bardzo twórczej wyobrani, ani bardzo zdol-

nego pióra; wartoci psychologicznej, przenikliwej zna-

jomoci wszystkich zaktków ludzkiego serca nie trze-

ba od niej da; tajemnicza historya dwóch Ludomi-
rów, z których jednego w dziecistwie porwali Cyga-
nie, sama przez si nikogoby dzi zaj nie potrafia,,

a wic bez charakterów i bez ciekawego wtku, czem-
e ta biedna powie zajmuje? Czem? Oto wanie
swoj romansowoci. Oprócz bardzo piknych, oprócz

rzadkich arcydzie, stare powieci ciekawe s dzi nie

przez swoj tre ani przez warto artystyczn, zwy-
kle niewielk, ale przez to, e moemy z nich pozna,
jak ludzie w dawnym czasie czuli i jak swoje uczucia

wyraali. Epoka, w której wj-^sza Malwina, bya epo-

k serc czuych i tkliwych. Tkliwo, wyraz okoo
tych czasów wynaleziony, bya tym przymiotem, któ-

rego serce niewiecie szukao w mskiem i na odwrót.

A Malwina wanie jest wybornym typem tkliwoci

i czuoci, jak j sobie podówczas wyobraano i jak

jej dano.
Ale Malwina jest nietylko czu, jest ona wznio-

s; ma serce nie do e tkliwe, jeszcze i domylne.

Na czem polega domylno jej serca, prawie zbyte-

cznie przypomina. Jest dwóch Ludomirów, blinia-

ków, a tak s do siebie podobni, e ich rozpozna nie

mona; sztuka autorki za tak umiaa sceny uoy, e-
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ci dwaj bracia nigdy si§ razem nie schodz, nie wie-

dz o sobie, e s brami, nawet, e yj. Malwina

take myli, e jest tylko jeden Ludomir, a przecie

serce ostrzega j zawsze, ile razy si znajdzie przy

prawdziwym Ludomirze, przy drugim bid nie chce, Mal-

wina myli, e to ten sam Ludomir. Ludomir prawdzi-

wy jest smutny, drugi wesoy i trzpiotowaty; prawdzi-

wy kryje si ze swojem nazwiskiem, otacza mg ta-

jemnicy, drugi jest ksiciem Melsztyskim, pukowni-

kiem w wojsku i ogromnie bogatym. Pierwszego po-

znaje Malwina przypadkiem u siebie na wsi, kiedy

z naraeniem wasnego ycia wyratowa mae dziecko

z poaru, drugiego w wietnym warszawskim wiecie,

gdzie go mczyni na wycigi naladuj, kobiety na

wycigi si o niego ubiegaj. I ten nie móg byd nie-

czuym na wdziki i cnoty Malwiny, skada u jej nóg

swoj rk i serce; ale Malwina widzi z przeraeniem,

e kocha przestaa. Oskara siebie o niestao, przy-

pisuje swoj zmian temu, e on jest innym, anieli

by w Krzewinie], niema tego tajemniczego smutku
ani tej czarujcej tkliwoci: odmówi mu rki uwaa
za zdrad, przyrzec jej nie moe. Udrczenia jej wzma-

gaj si, gdy niespodzianie ujrzaa Ludomira prawdzi-

wego; raz przesun si jak duch za filarem ciemnego

kocioa, serce Malwiny zadrgao; drugi raz drgno
przy turniejach, gdy Ludomir prawdziwy zwyciy
swego brata, zwycizc wszystkich, i ze spuszczon

przybic, na kolanach odbiera z jej rk nagrod zwy-

cistwa. Trzeci raz wreszcie, gdy naglona przez kre-

wnych, przez ksicia pukownika, przez wasny rozum,

odjedajcemu na wojn ksiciu w alei Wilanowskie-

go ogrodu rzeka wreszcie, eby wraca szczliwie,

a po wojnie... Wtedy ukaza si znowu jak duch Ludo-

mir prawdziwy, i tak spojrza wymownie, tak bolenie

westchn, e Malwina zemdlaa.

Oba Ludomiry id na wojn, ksi, eby dosu-
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yd si chway i Malwiny, tamten, eby zgind. Ksi
powraca raniony i leczy si w Krzewinie; byby zgi-

n, gdyby jaki nieznany zbawca nie by mu przyby
na pomoc jak z nieba. Ale czemu ksi, cioc jest

w domu Malwiny, cho wróci z wojny okryty chwa,
nie przypomina jej danej w Wilanowie obietnicy? Nie-

stety, ksi jest zmienny, a Maiwina ma siostr, Wan-
d, równie pikn, jak ona, i tyle weso, ile ona jest

tskn i tkliw. Za tem to socem obraca si teraz

mody Melsztyski, jak sonecznik, kiedy razu pewnego,

zjawia si zakonnik i prosi o pomoc dla rannego onie-
rza, którego uwióz z pola bitwy i który chce umrze
w Krzewinie. Reszty domylid si atwo. Bracia zeszli

si na jednem miejscu, a na ich nadzwyczajne podo-

biestwo osupieli wszyscy. Na szczcie, znalaz si
Cygan, który Ludomira Pomieczyka (tak zwanego
od znamienia na ramieniu) ukrad by dzieciciem, zna-

laza si kobieta, która wyznaa, e ich matka, córka

starego ksicia Zdzisawa Melsztyskiego, która posza

zam bez pozwolenia ojca, umierajc, zostawia u niej

dwóch synów, z których jeden zagin, czego ona baa
si wyzna przed starym ksiciem. Pomieczyk, na-

turalnie, nie umiera, zostaje ksiciem Melsztyskim
i najtkliwszym mem tkliwej Malwiny, jego brat we-

soym mem wesoej Wandy.
Z tego wszystkiego wychodzi jasno wniosek, e

za czasów Malwiny, eby si podobad, trzeba byo byd

tkhwym, poetycznym i rycerskim. Chmura smutku na

czole ówczesnych Ludomirów bya podan, dodawaa
im poetycznego uroku; delikatno uczud, czuod ser-

ca, bya potrzebn w wyszym stopniu; ale konieczno-

ci sine qun non dla wszystkich Ludomirów byo bid

si, suy w wojsku. Nie tylko Malwina, Wanda take
nie byaby chciaa swojego Ludomira, gdyby nie by
poszed na wojn i wróci ranny, i w kadej prawie

ówczesnej powieci, kady bohater musi przej przez

prób ognia i wróci z wiecem dbowym, wtedy do-
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piero dostaje j^azk mirtu. Czasy to Ksistwa War-
szawskiego, czasy Napoleona, a wojna rosyjska tak

blizko. (Malwina wysza dopiero w roku 1817, ale na-

pisana bya dawniej). Romans i patryotyzm, to ycie
ówczesnej Warszawy, w której tak rol jak w Mal-

winie ksi Melsztyski, gra naprawd inny ksi,
imieniem Józef. A jeeli Malwina jest typem tkliwe-

go i patryotycznego usposobienia pa ówczesnych,
Ludomir typem zalotnego i rycerskiego usposobienia

mczyzn, to znowu to, na którem oni si rysuj, owe
bale w owieconych ogrodach, bale sielankowe na tra-

wnikach o zachodzie soca, teatry, turnieje, to pa-

mitka ówczesnego ycia tak silnego i modego, tak

penego zapau do wszystkiego, do wojny, do nowej
ksiki, do zabawy. Zarzucano nieraz Malwinie, e jest

przeadowana balami i zabawami; trzeba pamita, e
by to czas, kiedy wiat polski pod wpywem kobiet,

których wdzik i pikno przeszy do historyi, pod
wpywem tak wietnej i rycerskiej modziey, bawi
si, wysila si na coraz nowe pomysy, z mioci, z we-

sooci, z ochoty do ycia. Te uroczystoci, te turnie-

je to za czasów Maiwiny byo rzeczywistoci. Kada
Maiwina mylaa wtedy, jak piknie wygldaby jej

Ludomir w zbroi, kady Ludomir marzy, jak piknie

byoby w jej oczach wszystkicli zwyciy. Niech wic
zostan te gonitwy w romansie, jako dowód, e wtenczas

yli wesoo, i jako dowód take, e wiat ówczesny

nawet w swoich zabawach mia jaki pikny popd,
chcia by rycerskim i poetycznym.

Niemcewicz, który pisa wszystko, co tylko czo-

wiek pisa moe, który kad myl dobr stara si
popularnym sposobem rozszerzy, lubi i pisa powie
dlatego wanie, e ona pod form przystpn moga
rozsia ziarna dobrych myli i dnoci. Jego Dwaj

Sieciechowie (napisane jeszcze w XVIII wieku), mo-

gliby by rzecz bardzo zajmujc, gdyby nie byli szki-

cem zaledwo rzuconym. Zestawienie Polski z epoki

.s Tarriowski. ..Literatura." T. IV. l"->
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Augusta II i Sejmu Konstytucyjnego, byo pomysem
bardzo szczliwym. Jak zwylile u Niemcewicza wyko-

nanie nie dopisao. Forma dyaryusza rodzinnego bya
trafnie obran, moe jedyn, która pozwalaa na takie

zestawienie dwóch odddalonych epok w jednej powie-

ci-, ale, trzeba byo wyzyska, wyczerpad szczliwie

znaleziony temat, przeprowadzi obu Sieciechów przez

róne stosunki i wypadki, tak, eby pokazay si wy-

ranie wielorakie niedostatki spoeczestwa, którego

maj by typami. Stary Sieciech wisi u klamki pa-
skiej, pije bez miary, prawi bez sensu makaroniczne

oracye i zrywa sejmy dla przyjemnoci pana hetmana:

zatem w swoich gównych rysach uchwycony jest do-

brze. Ale nie rozwinity. Jego prawnuk bardziej owie-

cony, doskonale wychowany, przejty obowizkami,

bohaterski onierz, dobry gospodarz, reprezentuje Pol-

sk owiecon i patryotyczn w przeciwstawieniu do

dawnej, i przebyt wielk drog postpu. Na chlub

tej epoki mona powiedzie, e ten Sieciech nie by
wcale wyjtkiem, ale cie obok wiata, by przecie

potrzebny.

Sieciechowie s doskonaym pomysem zupenie

nie wykonanym, szkicem trafnie rzuconym, ale nie-

skoczonym i nie w^ycieniowanym.

Najciekawsza, najbardziej oryginalna z powieci

Niemcewicza jest Leibe i Siora. Nieszczególna jako po-

wie , czy to pod wzgldem charakterów, czy pod

wzgldem intrygi, zajmujca jest jako przedmiot. Bya
to chwila, kiedy zajmowano si wielce kwesty ydów,
kwesty niezmiernej wagi. Co zrobi z tem odrbnem
spoeczestwem w naszem spoeczestwie, jak uregu-

lowa z niem stosunki? CzaCki w swojej rozprawie opi-

sa jego natur, urzdzenia i prawa, inni (Radomiski)

pisali o sposobach zreformowania: projekt równoupra-

wnienia, podany przez rzd sejmowi r. 1818, postawi

kwesty kategorycznie. Rada Stanu, roztrzsajc ten

projekt, uznaa, e to równouprawnienie moe nastpi
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dopiero wtedy, kiedy ydzi przestan tworzy corpiis

in corpore. Wmiesza si Niemcewicz w t spraw, jak

we wszystkie, swoim sposobem popularyzujcym, na-

pisa powied. Leihe i Siora jest romansem o unormo-

waniu stanowiska ydów w Polsce. Myl jest ta, co

w dziele Czackiego, co w projekcie Komisyi Skarbo-

wej, Sejmu Konstytucyjnego i co w projekcie Rady
Stanu. Dopóki ydzi rzdz si osobnera prawem, do-

póki s nie wyznaniem, ale odrbnem spoeczestwem,
dopóki si trzymaj poj i przepisów baamutnych i za-

bobonnych, s szkodliwi spoeczestwu—jeeli si tego

wszystkiego wyrzekn, jak w innych krajach, wtedy b-
d mogli by u nas obywatelami, jak s gdzieindziej.

Dno ta w powieci przedstawiona jest na tle

fanatycznego sporu w onie spoeczestwa ydowskie-
go; z jednej strony fanatyzm ciemny, zabobonny i nie-

moralny, z drugiej przywizanie do religii, poczone
z owiat i patryotyzmem.

Siora jest córk handlarza, zacitego w wyobrae-
niach i zabobonach chasydzkich, w nienawici do chrze-

cijan, przesikego wyobraeniami, e oszukiwa chrze-

cijan jest cnot i t. d. Sama jednak, mylca szla-

chetnie , a wyksztacona przez modego akademika
Leib, cierpi w otoczeniu zego i ciemnego ydowstwa.
Ojciec, podejrzywajc jej herezye, wyjeda z War-
szawy do Berdyczowa, eby j usun z pod wpywu
Leiby; tu zaczyna si romans. ydzi uoyli wyda Sio-

r za najuczeszego z chasydów Jankla; ona, kochajc
innego, czuje wstrt i pogard dla gupiego zabobon-

nego yda, buntuje si, zostaje wyklt, wywiezion
tajemnie do maego miasteczka, tam uczon w ksi-

gach, wreszcie gdy i to nie pomogo, wizion i prze-

ladowan. Wybawia j jaki mody pan, szkolny ko-

lega Leiby. Ale nie do na tem: trzeba, eby ydzi
sami przekonali si o szkodliwoci swoich zabobonów.

Wzgardzony Jankiel przez zemst rzuca kltw na ojca

Siory i wszystkich, co z nim mieli stosunki, jako niby
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winnych jej buntu. Natychmiast staje handel, niema
czeladników, furmanów etc. ydzi w rozpaczy. Wtedy
rozsdny rabin Abraham atwo trafia do sumie, przy-

gotowanych wasn szkod do przyjcia lepszych uczu,
wybija im z gowy zabobony, Leibe dokonywa dziea,

ydzi berdyczowscy urzdzaj swoj gmin w spo-

sób taki, jakby autor chcia widzied wszystkie w ca-

ej Polsce.

Zajmujce w caej powieci jest tylko to, ta ten-

dencya, tendencya rozumnie polityczna i wolnomylna.
ydów owieconych szanuje autor i maluje ich naj-

pikniejszymi kolorami. Leibe, Siora, Rachel, Abraham,

to arkadyjskie ideay maych miasteczek. Do blade

figury zreszt; uroku jaki ksi Adam Czartoryski

w ywocie Niemcewicza przyznaje Siorze, trudno si
dopatrzy, ale przez to, e tre jest zajmujca, wy-

daj si one ywsze, ni inne w powieciach Ursyna,

moe ywsze, ni s w istocie. Obraz grubych przes-

dów i obyczajów chasydzkich ma rysy wcale ciekawe

i zabawne.

Bernatowicz, który za lat kilka napisze jedyn po-

wie z tych czasów, któr mona nazwa adn, Po-

jat§, wyda teraz, w roku 1820, Nierozsdne luhy.

Jest to romans w listach, bardzo czuy, i tkliwy,

i smutny, napisany oczywicie pod natchnieniem No-

icej Heloii. Pewien Wadysaw, dworzanin na dworze

jakiego wielkiego pana, ma siostr Sabin i przyja-

ciela Karola. Chciaby wyda siostr za przyjaciela,

ale, niestety, Sabinie podoba si Konrad. Konrad ma
opiekuna Radosta, który pod tym tylko warunkiem po-

zwoli mu oeni si z Sabin, jeeli jej brat Wady-
saw da deklaracy na pimie, e si nigdy nie oeni,

a cay swój majtek zostawi siostrze. Powica si Wa-
dysaw. Na tem powiceniu cierpi Jadwiga, która go

kocha i o któr on si stara. Ale przypadek, kulig

w ssiedztwie, zrzdza, e Wadysaw widzi Klar, ta-
czy z Klar, kocha Klar! Ona jego nawzajem.
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Zawikania mnogie i tragiczne. Ubogi dworzanin

niema widoków otrzymania rki bogatej panny. Klara

ma wyrzuty sumienia, e zabiera przyjacióce Jadwi-

dze ubóstwianego Wadysawa. Sabina, któr, pikny
Konrad wcale nie uszczliwia, zwraca bratu ów za-

pis, ów dokument nierozsdnych lubów. Ale nie na

tem koniec. Zdrajca Radost tak potrafi intrygami opla-

ta nieszczliw Klar, e musiaa z Wadysawem
zerwa, a jemu dac sowo. Ju idzie do lubu, ju stoi

przed otarzem, kiedy zjawia si ojciec Wadysawa,
o którym nikt dotd nic nie wiedzia, jaki wielki pan

take, a z nim razem posaniec królewski, z rozkazem

uwizienia Radosta za róne jego stare zbrodnie. Ra-

do nieopisana; szukaj Wadysawa, eby mu oznaj-

mi to szczcie, znajduj go w pokoju Klary, ale umar-

ego! Odebra sobie ycie w ciwili, kiedy ona sza z dru-

gim do otarza. W par miesicy póniej umara na-

turalnie i Klara.

Rzecz dzieje si w ostatnim roku ycia Zygmunta
Augusta, a koczy si za Henryka, który wystpuje
porednio jako Opatrzno, bo kae aresztowa niego-

dziwego Radosta. Zatem, powie historyczna! Autor,

który w Pojacie wcale zrcznie potrafi korzysta z Wal-
ter-Skotta, chyba go jeszcze wcale nie czyta, kiedy

pisa te Slnhy. Miay one powodzenie niemae jednak;

jeszcze midzy rokiem 1830 a 1840 czytywane byy
z zajciem i uszanowaniem.





III.

Jan niadecki. Filozofia Umysu Ludzkiego. Rozprawa o Jzyku
polskim. Staszic. Myli o Równoioadze politycznej.

Mówid o tych czasach i ludziach, a nie wspo-

mnie o niadeckich, jak gdyby nie byo ich na wiecie,

niepodobna: zbyt wiele oni znaczyli, zbyt byli zczeni
z caym ówczesnym ruchem umysowym. Z Andrze-

jem jeszcze atwiej : chemik, naturalista, pisa same
dziea kosmopolitycznej natury; ale Jan nie by tylko

astronomem, tylko matematykiem, pomidzy jego dzie-

ami s takie, które wchodz w zakres literatury pol-

skiej i maj prawo do jej ocenienia. Te pomind trud-

no, osdzi je jeszcze trudniej.

S to pisma filozoficzne Jana niadeckiego. Od
jak dawna nie widziano w Polsce uczonego, któryby

si filozofi trudni, któryby o tym przedmiocie pisa?

Co najmniej od wieku XVI, a i wtedy nasi uczeni i pi-

sarze komentowali i przerabiali raczej filozofów staro-

ytnych, ni sami na wasn rk filozofi uprawiali.

Od tego czasu za, ya. ona u nas tylko jako dyale-

ktyka, nauczana z katedr.

Za Stanisawa Augusta wprawdzie, w powszech-

nej podówczas dnoci do owiaty, i zamiowaniu
i sumiennem pojmowaniu nauki, zaczto myle i o filo-

zofii, zwaszcza od czasu reformy Akademii krakow-
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skiej przez komisj edukacyjn, i z tego zajcia si
filozofi, wyszy pierwsze dziea w tym przedmiocie,
jakie si u nas ukazay w wieku XIX. Ale na tern polu
o samodzielno, o co wasnego byo moe najtrud-

niej, i pierwsze na niem kroki stawiamy, wstpujc
lepo w lady obce. Tak pisma Kalasantego Szaniaw-
skiego, któremu Towarzystwo Przyjació Nauk polecio
napisanie Logiki, s powtórzone z dzie obcych. Histo-

rya filozofii od czasów jej upadku u Greków i Rzy-
mian a do odrodzenia nauk, powtórzona po Niemcach,
System Chrystyanizmu po Francuzach. Jaroski, pro-

fesor filozofii w Akademii krakowskiej, który pierwszy
w tym wieku wyda cakowity system filozofii, uoy
go, jak sam wyznaje, zupenie na wzór niemieckiego
dziea Elementu Philoso/ihide Em. Wentzla, który znowu
streszcza i parafrazowa Kanta; wprowadza wic Ja-

roski filozofi Kanta, i to trzeba mu policzy za za-

sug, za postp, przynajmniej za ch postpu w tra-

ktowaniu nauki; ale i on powtarza tylko, i to powta-

rza z drugiej rki,

Jan Sniadecki uprawia filozofi powanie; czy zu-

penie samodzielnie? Niech sdz filozofowie. Tu jest

tylko wspomnienie, które mu si koniecznie naley.

Wiadomo, e sam istot filozofii niadeckiego jest

przeciwiestwo do Kanta. Dowodzi on, e cay system

Kanta jest tylko zlepieniem rónych kawaków z teo-

ryj rónych filozofów, e wyobraenia wrodzone prze-

j od Platona, formy przestrzeni i czasu od Pytha-

gorasa, e czas i przestrze nie s wcale koniecznemi

i powszechnemi formami mylenia. Filozofi transcen-

dentaln niemieck nazywa „klsk rozumu ludzkie-

go, spiskiem na zaciemnienie umysów, morow zaraz

na nauki, torb baamuctwa i niedorzecznoci"'.

Jednak zaraza szerzya si coraz bardziej; Tno-

dzie rwaa si zapalczywie do filozofii niemieckiej,

eby to przeci i ten wpyw pokona, nie do byo
przy sposobnoci polemizowa, trzeba byo system.
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który niadecki uwaa za bdny, zwyciy i zast-

pi innym. I dlatego napisa on swoj Filosofie Umysu
Lnd.zlego^ w której zawar nie cakowity ukad filozo-

ficznego systemu, ale cao wyobrae swoich o natu-

rze umysu, jego dziaaniach, t. j. o sposobach jak i pra-

wach, podug których on dziaania swoje odbywa.

Przeszedszy kolejno i okreliwszy róne wadze
umysu i ich dziaanie, zamyka niadecki swoj filo-

zofi umysu ludzkiego wnioskiem: e do wzrostu praw-

dziwej filozofii umysu ludzkiego, potrzebna jest filo-

zofia kadej nauki, czyli ogólny widok zasad, poczt-
ków i prawide. Ale do takiego ogólnego widoku i po-

jcia doj mona tylko od widoków szozegóowych
kadej nauki; a przeto wykad kadej nauki powinienby

kocz3^ si krótk i zwiz jej filozofi, a nie od niej

zaczyna. Filozofia nie jest przysposobieniem ani wst-
pem, ale jest wypadkiem dobrze pojtych i ogarnio-

nych wiadomoci i nauk, wic instrukcya powinna si
na niej koczy, a nie od niej zaczyna. Ludzi uczy
naley przekonaniem, nie uprzedzeniem, a przekonania

nikt o tera mie nie moe, czego nie poj i nie wyro-

zumowa. I jak filozoficzny widok kadej nauki naby-

wa si dopiero po jej poznaniu, tak powszechny widok

poznawa ludzkich, czyli obejrzenie wszystkich robót

i fenomenów umysowych, stanowice przedmiot filo-

zofii, nie da si ani zoy ani ogarn tylko po dobrze

objtych i rozwaonych naukach.

Wstrzymujc si od wszelkiego sdu, mona prze-

cie, i naley, zrobi uwag tylko jedn, tyczc si

zewntrznej strony rzeczy. Janiejszego, zrozumialsze-

go wykadu nie moe by na wiecie. Nieraz, polemi-

zujc z filozofami niemieckimi, powtarza niadecki, e
kto si tómaczy niejasno, ten si sam nie rozumie;

z jego sposobu tómaczenia si nikt tego wniosku nie

wycignie. Rzeczy z natury zawie, których zrozumie-

nie wymaga pewnego natenia umysu, u niego po-

wiedziane s sposobem prostym, naturalnym i przy-



234 HISTORYA LITERATURY POLSKIEJ.

stpnym. A przytem niema w jego wykadzie ani roz-

wlekoci, ani przesadnego popularyzowania, spowszed-

nienia nauki i jej tonu. Jest to wykad i styl najpik-

niejszy, jaki mona pomyle, klasyczny, w którym
najwiksza moliwa jasnod, prostota i zrozumiao
czy si z ca powag i dostojnoci nauki. Pod tym
wzgldem Sniadecki moe by wzorem dla wszystkich^,

którzy potrzebuj naukowego stylu i wykadu.
Zajmujcy jest sposób, w jaki on mówi o stosun-

ku filozofii do religii, do chrzecijastwa, przez co daje

pozna swoje stanowisko wzgldem wiary. Sprzeczno-

ci midzy jedn a drug niema, podug niego, wcale.

Wywoali j filozoficzni pómdrkowie i teologowie

krótkiego wzroku i trwoliwego serca. Filozofia da
i potrzebuje wolnego badania, które jest sam jej isto-

t, ale tego badania religia obawia si nie powinna,

bo badanie rozumu, prawdziwie filozoficzne, nie obali

ani potrzeby ani podstaw wiary. Owszem, rozumne

i sumienne, musi doprowadzi czowieka do uznania,

e s granice, po za które jego rozum przekroczy nie

moe, a zarazem i do uznania, e cho rozum nie mo-

e pozna, co jest za temi granicami, jednak wie, e
co tam jest. Religia, sprawowana przez ludzi, potrze-

buje filozofii jako uycia rozumu w poznawaniu wia-
ta. Prawda, e byli zawsze pisarze i filozofowie, którzy

ca swoj mdro zasadzali na religii; ale negacya

religii przez tych pisarzów nie dowodzi, jakoby ona

bya istot filozofii. Tak samo monaby dowodzi, e
istot teologii jest herezya, bo wszystkie kacerstwa

poczy si z teologii i przez teologów. Religia, nauka

i rozum, rónemi drogami dochodz przecie do jedne-

go punktu, w którym si cz, a tym jest Bóg.

Nie filozoficznem ju, ale bardzo adnem i zajmu-

jcem dzieem niadeckiego jest jego rozprawa o j-

zyku polskim. Wiadomo, e dawniej, kiedy chciano

oznaczy sposób mówienia szczero-polski, bez jednego

zwrotu obcego, tak czysty jak moe by czystym tyl-
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ko w ustach ludzi, znajcych jeden tylko swój jzyk,
a zarazem pikny, szlachetny, doskonay, mówiono
w dwu sowach: jsyh niadeckich. Istotnie, jzyk ten

zupenie dzisiejszy, nieprzedawniony, zdolny odda do-

skonale wszystkie pojcia i odcienia, jakie si znajduj
obecnie w naszej myli, jest tak rodzimy jak jzyk
Reya, a tak pikny jak jzyk Górnickiego. Jest to po-

prostu proza klasyczna; tak czysta jak proza Krasi-

ckiego, tylko wicej wyrobiona, tak powana i jdrna
jak proza Naruszewicza, ale prostsza. Ze wszystkich

prozaików naszego wieku aden nie zachowa takiej

czysto^.i form i zwrotów polskich; nawet Mickiewicz

w swojej prozie, cho doskonaej, tak wzorowym nie

jest. Z wyjtkiem jednego wyraenia sztucznego: oe-
ni idealizm z dogmatyzraem (o Kancie) — (lepiej by-

oby rzec: poczy), niema tam jednego wyraenia,
jednego zdania, jednego okresu, któryby nie by do-

skonay. Nikt te nie mia wicej prawa ujmowa si
za czystoci jzyka, bo nikt tak nie naucza przyka-
dem. Zatrwoony inwazy mnóstwa sów i zwrotów
niezrozumiaych i niepolskich, lub gorszych jeszcze,

niby polskich le ukutych przez purystów, nie umie-

jcych po polsku, zatrwoony francuszczyzn, grasu-

jc w rozmowach, wystpuje niadecki w obronie j-
zyka. „Miy Boe— mówi — trzeba byo jeszcze tego,

eby mow ojczyst grzeba i niszczy. Geniusz pol-

ski, jest e to twór, zoony z pierwiastków nieadu
i dziwactwa, e wszystko, czego si tknie, burzy musi,

wasnej nawet mowie nie przepuszczajc".

Ujmuje si wic za jzykiem, za gramatyk, ska-
dni, ortografi; wytyka zwroty francuskie tak ju
utarte, e ju nas razi przestaj, wymiewa mani two-

rzenia wyrazów nowych; broni pisowni od nowego nie-

przyjaciela, litery J, której nienawidzi, nazywa zym
duchem gramatycznego odmtu i niepokoju, podrzuco-

nera dzieckiem zarazy i zepsucia, intruzem w abeca-

dle. Monaby mniema, e ta rozprawa o gramatyce
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i skadni musi byc rzecz bardzo such. Przeciwnie.
Czy prawda ma to do siebie, e mimowolnie sucha
si jej pokornie, czy sprawa czystoci jzyka zbyt nas
obchodzi, eby nudnem byd mogo, co si jej tycze,

czy uwagi same s tak trafne, a sposób pisania tak

pikny, dod, e Listy Przemylanhi, o uywaniu fran-

cuszczyzny w rozmowach, albo pana Krytykiy ze

mujdzi o cudzoziemskich zwrotach i nowych niby pol-

slcich wyrazach, albo pana Szczeropolskiego z nad Go-
pa o dyftongach i o nieszczliwej Jocie, czytaj si
z wielk przyjemnoci, a powinnyby si czyta ze

wstydem i z poytkiem, bo do nas dzisiejszych jeszcze
bardziej si stosuj. I my uywamy zwrotów francu-

skich, mówimy „nie mog jak tylko" i podobnie, i my
kujemy wyrazy naksztat tej Giviazdomvani, z której

si Sniadecki tak mieje, i my mamy „reformatorów

mowy polskiej, których ta jest cecha, e jak dawniej

kto tylko urodzi si szlachcicem bez nauki i usposo-

bienia, sdzi si zdatnym na prawodawc, na sdzie-

go, na ministra, tak teraz kady mody literat ma si
za geniusza, powoanego do reformowania narodu i do

rzdzenia jego owiat". Cóby powiedzia Sniadecki,

gdyby wsta z grobu i sysza nasze przeczenia z czwar-

tym przypadkiem, nasze prawno-polityczne ustroje ;m??-

sticowych instytucyj, nasze kwestye mylowe, ba, nasze

czynnoci ivoJoive, i cay ten potworny szwargot, który

my nazywamy naszym jzykiem urzdowym, prawni-

czym, i publicystycznym? Nie powiedziaby, e zapo-

znajemy jego dobre rady, bo tego wyrazu nie zna, ale

raoeby do reszty zwtpi o jzyku i rzuci na nas kl-
tw w imi gramatyki, skadni i ducha mowy polskiej.

To pewna, e najwiksz usug tej mowie oddaoby
prawo nakazujce z urzdu, eby w kadej kancelaryi

kadego urzdu, w kadej redakcyi dziennika i w ka-
dej izbie szkolnej, lea egzemplarz rozprawy niade-
ckiego o jzyku, i by wertowany pod odpowiedzial-

noci i kontrol wadz.
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Za Ksistwa Warszawskiego widzielimy jedno

tylko pismo politycznej treci znaczce, to Kotaja
Uwagi. Jedno znaczce z czasów Królestwa Kongreso-

wego, to Staszica Myli o Róicnowadse Politycznej En ropy.

Czyta je w Tow^arzystwie Przyjació Nauk zaraz w ro-

ku 1815, a wyda w nastpnym. Ostateczn ich kon-

kluzy jest—panslawizm! Nie jego wróba czy przepo-

wiednia tylko: jego zalecenie, jako przyszoci jedynie

moliwej, i co dziwniejsza, jako przyszoci dobrej.

Jak gboko sigaj pocztki tej idei? W histo-

ryi rosyjskiej widoczny jest wzgld na Sowiaszczy-
zn od pierwszej chwili, kiedy Rosya ostatecznie sta-

na jako Pastwo i sformuowaa sama przed sob
dnoci swojej polityki, od Piotra Wielkiego U nas

nie byo jej waciwie nigdy. W wieku XVI odzywaj
si jeden lub dwa mdre gosy, które ka Rzpltej

zwróci uwag na Sowian poudniowych, ale to w my-

li zwalczenia potgi tureckiej, nie w myli zjednocze-

nia Sowiaszczyzny. Poczucia pobratymstwa, potrzeby

poczenia, poczucia, jakoby to poczenie miao byd

wyszym stopniem ycia polskiego, a choby tylko teo-

retycznej sympatyi dla Sowian, tej u nas nie znad

nigdzie. Dopiero w kocu XVIII wieku zjawiaj si

ludzie, którzy sobie przypominaj t jedno szczepo-

w ze Sowianami, i chc w niej szuka nowej formy

bytu dla Polski; Trembecki mianowicie, który olniony

wielkoci i potg Rosyi, mia do niej jaki pocig i za-

leca jako rzecz najprostsz i najatwiejsz poczenie

z „bratniem plemieniem Sowaków"; naturalnie po-
czenie w Wielkiej Katarzynie. Staszic, rozpaczajcy

o monoci utrzymania Polski niepodlegej, natrca
ju w swoich pismach dawniejszych t myl, e kiedy

byt niepodlegy zachowa si nie da, to najatwiejszym

i najpomylniejszym powinienby byd byt w poczeniu
z ludami jednego z nami pochodzenia.

Ale ta logika myliciela, moe dobra wobec rozu-

mowania, teoryi, doktryny, okazaa si myln wobec
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natury rzeczy. Po ostatnim rozbiorze, zamiast zgodzie

si z przeznaczeniem, Polska caa bya w legionaci,

póniej przy armii Napoleona, Doktryna poczenia,
eby si przyj, potrzebowaa pewnego stopnia wiel-

kiej rezygnacyi. Ale po upadku Napoleona, kiedy w ca-

ej Europie nie byo dla nas oparcia ani nadziei, i kiedy
tak na nowo zwtpiaych Cesarz Aleksander przygar-

n, pieci, i kiedy rzeczywicie tylko przez Cesarza
Aleksandra mona byo yd, wtedy bya pora najlepsza

dla idei panslawistycznej, jeeli ta chciaa si zakorze-

ni w Polsce. Jednak nie; przez cay czas trwania Kró-

lestwa Kongresowego nie wida, eby to uczucie so-
wiaskiego pobratymstwa byo roso, eby idea po-
czenia bya zrobia jeden krok naprzód. Jest wiele

wdzicznoci dla Cesarza Aleksandra, wiele w nim po-

oonej wiary, jest cid utrzymania w caoci Króle-

stwa i jego instytucyj, jest nadzieja (z pocztku) przy-

czenia do niego Litwy i Rusi, ale niema m.arzenia

o skonfederowanej rzeszy sowiaskiej, ani przypusz-

czenia moliwoci zlania si w jedno. Gosem, któr}- je

przypuszcza i zaleca, jest gos Staszica.

Mia on t logik trzew i pozytywn czowieka
politycznego, który obrachowuje rodki i siy, i mówi
sobie, e pokonanie siy wikszej przez mniejsz jest

fizycznem niepodobiestwem. Mia przekonanie, moe
ze swoich studyów nad wiatem fizycznym wyniesione,

e z pierwiastków ciaa raz rozoonego moe zoy
si ciao nowe, ale to samo, które byo, ju si nie

skada: a nie mia tej wiary, co prowadzi do poznania

i uznania w historyi praw moralnych, praw sprawie

dliwoci Boskiej. Jego zatopienie si w naukach przy

rodniczych wiodo go moe take do tego, e przyj

mowa czowieka jako specimen pewnej rasy, naród

jako istot etnograficzn wicej, anieli jako istot hi

storyczn: i ze wspólnoci pochodzenia wyciga wspó
no natury, dnoci, poj, podobiestwo ducha. Wre
szcie widzia stan ziem polskich pod panowaniem ro
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syjskim lepszy, anieli pod dwoma rzdami niemie-

ckimi; a wreszcie widzia nad wszelkie spodziewanie

Królestwo Polskie powoane do bytu przez cesarza ro-

syjskiego. To wszystko zrodzio w nim przekonanie,

e ratunek i przyszo Polski jest w Rosyi. A do te-

go przyszo jeszcze inne uczucie: oburzenie na Europ,
i jej nienawi. Rosya wydaa mu si najmniej winn
w rozbiorze Polski; miaa wymówk, dla niej by on

korzyci. Ale Europa, która pozwolia rozebra Pol-

sk na wasn szkod; a uznajc ten rozbiór zapara

si tego, co sama nazywa prawem, Boem czy naro-

dów: te Niemcy akome na ziemi, które bior, co nie

ich i cic gwatem przerobi Polaków na Niemców,
ci, kiedy niepodlego Polski zwalili, nieche przynaj-

mniej maj, czego chcieli, niech poczuj skutki tego,

<iO zrobili! Zapatrywanie Staszica na pooenie Polski

porozbiorowej skada si z dwóch pierwiastków: z prze-

konania, e Polska niepodlega jest niepodobiestwem,
i e przy Rosyi tylko i z ni w zgodzie ona moe
istnie, i powtóre z uczucia nienawici do Europy,

z uczucia zemsty.

Wyrazem tego zapatrywania, tych przekona i uczu
s Myli o Równowadze Politijcznej Europy.

Równowagi tej, mówi on, nie byo nigdy; ale sta-

nowczo i na zawsze zostaa zachwian, odkd w po-

cztkach XVIII wieku powstay na pónocy dwa nowe
pastwa, a Europa nietylko nie sprzeciwiaa si ich

powstawaniu, ale mu owszem schlebiaa.

Prosty rozsdek powinien by ostrzedz wszystkie

pastwa, e w Europie, gdzie ju wszystkie kraje i zie-

mie od wieków s zajte, nowe pastwo moe powsta
tylko na koszt istniejcych. Skoro tym dwom pa-
stwom pozwolono si utworzy, dawny porzdek rze-

czy zgin, i równowaga ju si zaprowadzi nie da,

zwaszcza, e caa Europa stracia nawet jej poczucie,

czego najlepszym dowodem kongres wiedeski, który

•chcc niby dawny porzdek rzeczy przywróci, obra
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system wprost przeciwny, system rozrywania i dzielenia

tego, co skadao dawn budow polityczn Europy.
Po tej uwadze trafnej, i która ju rezygnuje na

popraw stosunków europejskich na podstawie tego,

co byo dawniej, nastpuje wróba, zkd wyjdzie no-

wa równowaga i trway dla Europy pokój.

Równowaga krajów i narodów nie bya nigdy rze-

czywistoci,, teraz tem mniej by ni moe, ale zwa-

ajc trzy gówne szczepy, zamieszkujce Europ, do-

strzee si pomidzy nimi pewne stae, od wie-

ków niezmienione rónice i stosunki. Szczepy te od

wieków wa si midzy sob wedug jakich praw
staych, rozpraj si, napieraj na siebie, wypycha-

j si, w siedzibach swoich nie s przegrodzone szcze-

pami obcymi: a to ich parcie i cienie wzajemne na
siebie nie dzieje si podug woli tych ludów, lub ich

rzdów, ale od niej niezalenie wskutek wzrostu ich

si fizycznych i wadz umysowych, i w skutku cze-
nia si z sob ludów jednego szczepu. Taki ruch, taki

postp plemion na plemiona i pokole i na pokolenia,

stanowi o losach wiata i jest gównym czynnikiem

historyi; jest pierwiastkiem ksztaccym i dominuj-
cym epoki historyczne. A jeeli do takiego poniewol-

nego parcia przystpi jeszcze pewien stopie cywiliza-

cyi, wiadomo siebie, i konsekwentna polityka, naten-

czas ruch taki musi sta si stanowczym dla wiata
i nic mu si oprze nie zdoa.

Trzeba przyzna, e polityka wielkich aglome-

ratów szczepowych jednoci, która w naszych oczach

zdaje si tryumfowa, wyglda jak sprawdzenie tych

przepowiedni Staszica. Ale zobaczymy dalej, który ta

ze szczepów zamieszkujcych Europ ma najpewniej-

sze widoki panowania nad wiatem?

Szczep gallo- romaski, którego gównym repre-

zentantem jest naród francuski, zdatny, bystry, naka-

dajcy caej Europie swój obyczaj i jzyk, skonny do

zapau i wielkich przedsiwzi, miaby wiele po temu
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zdolnoci, ale ma i wasnoci wrodzone, które mu za-

wsze stan na przeszkodzie; naprzód do przedsiwzi
dugich i trudnych nie jest do wytrway, powtóre,

cho ma jedno religii, to zwierzchnictwo religijne

jest u niego rozdzielonem od politycznego, a to „spra-

wia rozdwojenie w najistotniejszej zasadzie cywilizacyi

i osabia". Dalej, szczep ten nie dy nigdy do zjedno-

czenia, do zrzeszenia si, owszem temu prawu natury

by zawsze oporny; a wreszcie zatraci on u siebie jed-

no wadzy. Naród woski by zawsze rozbity na wiel-

kie mnóstwo maych pastw, francuski, który przez lat

tysic nigdy swojej jednoci cywilnej w królu nie na-

ruszy, rozbi j w ostatniej rewolucyi. i odtd rozdwo-
jony, podzielony, miota si i rzuca, ale jednoci swe-

mu ogromowi, swoim siom i swojej wadzy nada
nie umie.

Szczep germaski ze wszystkich najchciwszy na
ziemi i najmniej sumienny, pierwszy, który da przy-

kad zrzeszenia si, mógby innym na tej drodze prze-

wodniczy, ale swarliwy i zazdrosny midzy sob, po-

dzielony w wierze, politycznie podzielony midzy mnó-
stwo królów i ksit, nieatwo dojdzie do zjedno-

czenia.

Jest za to szczep inny, najmodszy, najmniej owie-
cony, ale teraz najszybciej w owiacie postpujcy,
waleczny, wytrzymay na trud i niedostatek, w prze-

wanej wikszoci wyznajcy jedn wiar, a dzi ju
przychodzcy do poczucia swego pobratymstwa, tym
jest szczep sowiaski. Dugo wayy si losy midzy
Polsk a Rosy, która z nich stanie na jego czele, ale

kiedy naród polski przez Europ opuszczony, straci

byt polityczny, szala przewaya si na stron Rosyi.

Natura, pochodzenie, jzyk, wszystko prowadzi i pcha
do tej jednoci, wszystko j ju zrobio do poowy, do

Rosyi naley dokona jej przez zwizek polityczny,

St. Tarnowski. „Litoratran T. IV. 16
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Z Polsk naprzód, nastpnie z ca Sowiaszczyzn;
poczenie „Sowian w Cesarstwie rosyjskiem sprowa-
dzi zrzeszenie si Europy, zniszczy w niej wojny i na-
da tej czci wiata stay pokój. Wszystkim, co prze-
ciw pónocy, co przeciw Rosy i powstaj, ^rozi nie-

szczcie i zguba. Ty (Rosyo), z natur, oni kroczy
bd przeciw naturze".



IV.

Brodziski. Charakter i talent. Stanowisko porednie. Pisma kry-

tyczne. Ich zalety i cechy. Poezya. Jej rozmiary i stopie.

^Wiesaw". Drobne wiersze. Przekady. Pocztek walki klasy-

ków z romaniykami.

Pomau zaczo si szerzy uczucie, e poezya,

reprezentowana przez Towarzystwo Przyjació Nauls,

nie speniaa tego, co zamierzya. Ani jej staranne i po-

prawne wiersze, ani jej dno dobra i szlacietna nie

mogy dugo zaliry tego bral^u wyszego natcinienia

i wyobrani, na Ittóryci jej zbywao. Pomimo wic
uszanowania, jaliiem ówczesna publiczno otaczaa

swoici poetów, pomimo oficyalnej admiracyi, jalt dla

nici wyznawaa, czua jaki niepokój, jalii nieokre-

lony brak. Caa Europa ju dawno przesza bya na

now wiar, a do upadku dawnyci bogów w Polsce

przyczynia si wielce, daa popd jej propaganda.

Przed t niepodobna byo zamkn granic, a ta przy-

nosia dziwne i niesychane rzeczy, wiersze Góthego,

krytyk Schlegla, poezye jakiego niebezpiecznego no-

watora Byrona, a nawet wieci, e sama Francya, bez-

bona Franoya, niewdziczna ojczyzna Boileau i La-

harpa, zrewolucyonizowana przez zuchwa intrygantk
pani Stael, przez Chateaubrianda, zacza si take
odrzeka prawych bogów i przestawaa uczy si na
pami Laharpa.
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Wiatr zachodni wia tak silnie, a wiejc spdza
tyle chmur z horyzontu i tyle niós wiosennego powie-

trza, e musia przecie dac si uczud i w Polsce.

Dopóki trway wojny, dopóki uwaga powszechna
ledzia ory i chorgiewki od Moskwy do Lizbony,

nie za wiersze, dopóki caa Polska niespokojna bya
o to, co z niej Napoleon zrobi, póniej co z niej kon-

gres wiedeski zostawi, w literaturze spokój zdawa
si gboki. Ale po wojnach i po kongresie, kiedy mi-

mo upadku Napoleona, na którym opieraa swoje ra-

chuby, ujrzaa si Polska w pooeniu lepszem, ni so-

bie obiecywaa, kiedy na zewntrz panowa pokój,

wewntrz W. Ksi nie bardzo pozwala rozprawia
gono o sprawach publicznych i politykowac, wtedy
z zajciem bardzo ywem zwróciy si umysy do kwe-

styj literackich, którym byo przeznaczone utrzymy-

wa ca Polsk w stanie namitnoci i rozdranienia

przez lat pitnacie.

Mickiewicz uczy si dopiero, i zapewne zbiera

i rozpamitywa w duszy wspomnienia wieo zniknio-

nej wiosny 1812 roku, Malczewski sam si zapewne nie

domyla, e w nim by poeta, Krasiski uczy si mó-

wi, a Sowacki od niedawna mówi umia, kiedy po

wojnach Napoleoskich wróci do kraju z niewoli mo-
dy onierz ochotnik, a zamieniwszy, podug klasycz-

nego wyraenia, or na pióro, zacz prostowa drogi

przed nimi.

Prostowa drogi przed odrodzeniem poezyi, zapo-

wiada i da przeczu prawd przed jej objawieniem,

samemu jej nie objawi: takie byo przeznaczenie Bro-

dziskiego i jego stanowisko w literaturze. Czsto si
trafia, e przed wielkim geniuszem wychodzi taki prae-

cursor lub praecursorowie
,
jak mitologiczna Aurora

przed socem. Szekspira poprzedzia cala plejada dra-

matyków, Lessing i Herder byli praecursorami Gothe-

go i Schillera.
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Równa Brodziskiego z Lessingiera lub z Herde-

rera byoby miae. Nie by on takim wcielonym ge-

niuszem krytyki, zaoycielem i twórc caej dzisiej-

szej filozofii sztuki i poezyi jak Lessing, ani tak uczo-

nym, tak filozoficznie i badawczo uczonym, jak Herder;

ani potg myli, ani zasobami wiedzy nie dorówna ad-
nemu. Jednak jest jaka analogia pomidzy nim a tam-

tymi; jednak mona powiedzie, e w cianiejszym za-

kresie, z siami mniejszemi, zrobi w Polsce co po-

dobnego do tego, co zrobili tamci dla wiata, e zna-

jc obu i z obu korzystajc, poczy w sobie dziaal-

no obu, w rozmiarach nierównie skromniejszych,

Pi-zypomnijmy sobie dwa pierwiastki odrodzenia

poezyi w Europie, przedewszystkiem w Niemczech,

zkd si ono rozeszo. Jednym bya nowa i prawdzi-

wa filozofia sztuki, bez uwzgldnienia czasu i miejsca,

ogólna, kosmopolityczna, jedna dla wszystkich, jak

matematyka, jak prawda. Z niej wysza prawdziwa zna-

jomo i trafne pojcie klasycznej staroytnoci, i kry-

tyka literatur nowoytnych, to Lessing. Pierwiastkiem

drugim by zwrot do róda od którego poezya arty-

styczna w caej Europie oddawna i daleko bya odbie-

ga, do poezyi pierwotnej, przyrodzonej, naturalnej;

Herder sucha i ledzi „gosy ludów", we wszystkich

szczepach i czasach, i przypomina i ocenia t poezy
rodzim i wrodzon, pokazuje kademu narodowi ja-

kie byy pocztki i jaki grunt jego poezyi. Jeeli bez

pierwszego pierwiastku, bez filozofii i krytyki, poezya
artystyczna nigdy obej si nie moe (a nasza ju
nie moe by inn), to w drugim odywia si i znaj-

duje si i ywio, którego sama teorya daby jej nie

moga, odywia si jak mitologiczny olbrzym w zet-

kniciu z ziemi z której powsta. Pierwszy z tych
pierwiastków da nowej poezyi artystyczn doskona-

o, klasyczne linie Ifigenii i Tassa; drugi, to co w ka-
dym narodzie ma ona wasnego, narodowego, i roman-

tycznego zarazem, Hermanna i Dorot, Gotza, Wal-
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lensteina. Obadwa razem wyday odrodzenie, zrodziy
ten europejski Parnas XIX-go wieku, nie niegodny gre-

ckiego.

Brodziski, to jest jego waciwe znaczenie, zwró-

ci poezy polsk do tyci kierunków, zaszczepi w niej

te pierwiastki. Czy trzeba przez to rozumie, e by
wielkim krytykiem, albo wielkim uczonym i badaczem
psychologii narodów? Ani jednym ani drugim; ani wiel-

kim poet. Cech jego jest, e niema w nim nic wiel-

kiego, prócz duszy: prócz tej prostoty i czystoci, któ-

ra go otacza tak agodn, ale wiecznotrwa aureol
wyszoci, e kiedy poeta, i krytyk i uczony dawno
ju jest przecignity, to czowiek i Polak góruje nad
wieloma talentem wikszymi od siebie, mioci, wia-

r, czystoci serca, zapomnieniem o sobie. Ze wszyst-

kiego, co on pisze, bije to wiato wysokiej cnoty, wy-
sokiej, idealnej mioci Boga, bliniego, ojczyzny; we
wszystkiem take wieci jeszcze pikniej moe nieo-

becnoci myl o sobie. Dlatego jest tak szanowny,
tak pocigajcy i sympatyczny. Gdyby literatura miaa
swoich witych, on byby witym literatury, z ro-

dzaju gorliwych wyznawców i niewinitek, jak jego

patron^ w. Kazimierz. Próno, mio wasna, przy-

wizanie do swojej literackiej sawy, dopiero ch
znaczenia lub bogactwa, wszystko to nie postao w tej

jasnej, gobiej duszy, nawet jako pokusa, nawet jako

marzenie. Jest tak niewinny wszelkiej namitnoci,
wszelkiej myli ziemskiej, jak nowo narodzone dzie-

cko. Nie zdaje si te, eby ta pogarda i spokój, byy
skutkiem wielkiej pracy nad sob i dowiadczenia, lub

eby ycie w którem nigdy siebie za cel nie widzia,

wydawao mu si surowym i twardym obowizkiem.
Niema nic ponurego, nic gorzkiego w skadzie jego

uczu lub zapatrywa na wiat i ycie. Do swojej po-

gody i równowagi nie doszed on, ale z ni przyszed
na wiat; cierpienia, czy pragnienia jakie zna, byy
wszystkie z zewntrznego wiata nie z niego, powo-



CHARAKTER. 247

dera ich i celem bya Polska i Polacy, a nie zawika-

nia i walki wasnej duszy. Przytem jeden jeszcze rys

jego natury, godzien uwagi i pamici. Brodziski mia
usposobienie bardzo czue i rzewne, by w caem zna-

czeniu sowa tkliwy; przecie sentymentalnym, paczli-

wym nie by, nie jest nim ani razu w swoich pismach,

nie rozwodzi si z upodobaniem nad swoj czuoci,
swojem sercem, które byo na prawd wyjtkowe, nie

pieci si sam z sob ani z nikim, chorobliwego nie-

ma w nim nic. Mikki w uczuciach, ale nie w yciu,

ani w obowizkach, ani w naukach jakie daje, dobry

onierz, zawsze obecny przy apelu, czy suba powo-

ywaa do szeregu, czy do redakcyi pism peryodycz-

nych, czy do nauczania drugich, wytrway w obowiz-
ku, a tak, e go to nic nie kosztowao, bo obowizek
i prac kocha, i to jest dobre—^jest on wzorem i ty-

pem czowieka prostego serca; jest take typem, ale ty-

pem idealnym polskiej dobroci, bo ma jej tyle, ile po-

trzeba, eby byd bardzo dobrym i bardzo czuym,
a nie dod, by jako czowiek, czy jako pisarz, popa
w zbyteczne pobaanie sobie czy innym, w zbyteczne

roztkliwienie i mikko.
Rzadko si zdarza, eby natury tak doskonae by^

zarazem bardzo potne. Brodziski pisa i robi wiele

i ze skutkiem, ale nie bya to dziaalno porywajca,

która odrazu zmienia wiat i tworzy cudy ; dziaa
przez szlachetno myli i uczu, przez cigo swoich

usiowa, przez jasno swego rozumu, ale nie przez

nadzwyczajn si, czy to myli czy natchnienia. Prze-

znaczony niezawodnie do bardzo wysokiego miejsca

w Królestwie Niebieskiem, nie by przeznaczonym do

ról wietnych na ziemi. Wszystko, co pisa pokazuje

dobr zdolno drugiego rzdu. Jego pisma krytyczne

i naukowe, zalecaj si dobrym, zdrowym sdem, do-

brym smakiem, znajomoci rzeczy, o której pisze, bar-

dzo dobrym sposobem pisania i dowodzenia, ale tó-

macz i stosuj tylko to, co odkryli inni; wida z nich
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rozum trafny, pewny, pojtny i porzdny, ale nie nad-
zwyczajny. Jego poezye, przewanie, nawet wycznie
uczuciowe, maj jak ujmujc rzewno uczucia, nie

maj jego potgi. Ale przez to samo moe, nie zdolny

sam nic wielkiego stworzy, usposobiony by wybornie
do tego, eby atwym, prostym, przystpnym sposobem
trafia do serc i umysów, eby zgodnie, cicio, bez ha-

asu szerzy nowe pojcia i zasady, a przez swoj poe-

zye skromn i cich, ale ju rodzim, i naturaln, przy-

sposabia umysy do przyjcia tej wielkiej, któr bez-

porednio poprzedza.

Do poznania poj Brodziskiego o estetyce i poe-

zyi, i jego stosunku do klasyków i romantyków, naj-

waniejsze s trzy rozprawy: O Klnsycznoci i Boman-
tycznoci, O Krytyce, O EgzaUdCyi i Entusyazmie.

We wszystkich tych pismach zajmuje Brodziski
stanowisko najzupeniej, najcilej porednie. Nie jest

to ju uparte i fanatyczne starowierstwo Osiskiego,
Stanisawa Potockiego i innych: nie jest jeszcze ten

nowy zakon, który objania Mickiewicz w KrytyJ:ach

i Recenzentarh icarszawskich. Jedne i drugie pojcia spo-

tykaj si tu w jednem i tem samem pimie w zgo-

dzie i harmonii; tak jak w poezyi Brodziskiego obok
rzewnego uczucia i obok widocznego zamiowania na-

tury i prawdy, daj si sysze i rozpozna niektóre

przyzwyczajenia starej szkoy.

Rzecz, która go jako krytyka i sdziego przede-

wszystkiem róni od poprzedników, a zblia do nastp-

ców, jest naprzód ów ywy zmys i zamiowanie na-

tury i prawdy, a powtóre znajomo Niemców, poetów

i teoretyków. Widocznie studyowa on krytyków nie-

mieckich z uszanowaniem, z dobr wiar i z korzyci.
Skutek by ten, e jeeli wrodzony instynkt ostrzega

go od pocztku o czczoci naszej niby klasycznej poe-

zyi, to takie studyum przekonao go gruntownie o tej

czczoci i o tem, e ona naprawd klasyczn nie bya.

Naprowadza go wic ten porzdek myli logicznie
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naprzód do trafnego ocenienia klasycznej poezyi fran-

cuskiej. Widzi on, e jest to tylko wieczne naladowa-
nie tych samych naladowa, i wypenianie tych sa-

mych zawsze form podobnymi do siebie ogólnikami.

Jednak w Corneilla i Racina wierzy nie przestaje,

i tradycyjnej dla nich czci pozby si nie moe; wy-
znaje „szczytnoc jednego, a tkliwo i przyjemno
drugiego".

Mówic o Romantycznoci, trafia na wielkie praw-

dy i formuuje je doskonale. Klasyczno, mówi, praw-

dziwa klasyczno staroytnych, bya dla nich i w swoim
czasie tem samem, co my dzi jako poezy romanty-

czn pojmujemy i czego od niej damy. Pyna z tych

samych róde, do których dzi wróci usiujcj. Anglicy

i Niemcy; a jeeli ta nasza poezya objawia si w for-

mach zupenie odmiennych, jeeli inaczej czuje, myli
i mówi, to dlatego, e nasze róda poezyi s inne: re-

ligia, przeszo i ycie. Dla nich pocztkiem poezyi

bya mitologia i wiek bohaterski, dla nas chrzecija-
stwo i rednie wieki: pierwiastki tak róne, e to co

z nich wyszo, musiao by wprost ronem, e dusz
poezyi staroytnych musiaa by zewntrzna fanta-

zya otaczajcego wiata, naszej, wewntrzna fantazya

uczucia. Chcie to zmieni, rzecz próna i niepodobna,

trzebaby zmieni natur, pochodzenie i wychowanie
dzisiejszej ludzkoci, zmaza jej history, zamkn
przed ni jej wasne róda poezyi, a kaza jej czer-

pa z innych, do których ona ju trafi nie moe.
Nie mniej suszne jest rozrónienie poezyi roman-

tycznej pierwotnej, niewiadomej siebie, od poezyi ar-

tystycznej spoeczestw cywilizowanych. Tamta bya
wprost uczuciem i wraeniem: ta jest ju refleksy nad

uczuciem i wraeniem, i czem innem by nie moe. Je-

eli stracia na bezwiednej wieoci wrae i uczu,
to zyskaa na tem doskonao, zyskaa godno i zna-

mi sztuki: ale eby tego znamienia nie zatraci, musi

trzyma si pewnych praw piknoci, które zna po-
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winna, potrzebuje mied swoj filozofi, filozofi sztuki.

Naturalnie wysnuwa si z tego dowodzenie, o bdz
nowsi pisarze, poeci i krytycy, którzy mniemaj, e
poezya nie ma adnych staych prawd, e jedynem jej

prawem jest osobiste natchnienie poety. O geniuszach

tylko mona to powiedzie, a cech geniuszu i istot

jego jest wanie to, e jego natchnienie i wyobrania
zgodzi si zawsze z niewzruszonemi prawdami i z este

tycznemi prawami piknoci.
Poezya polska, która u kolebki swojej nie ma ad-

nych dalekich wspomnie Zagi, ani w swojej modzie-
czej epoce adnych wypraw krzyowych, zamków ani

turniejów rycerskich, która ma jzyk wielce do rzym-

skiego formami zbliony, a w historyi ycie publiczne

podobniejsze do dawnego rzymskiego, anieli do red-
niowiecznego germaskiego i romaskiego, bdzi, je-

eli szuka natchnienia i przedmiotu w yciu, którem
nigdy nie ya, a swojej romantycznoci, swojej naro-

dowoci i prawdy w ponurych baladach, w szkockich

mgach, niemieckich burgach, elfach, sylfach, duchach,

gnomach, które u niej i dla niej nigdy nie byy praw-

d ani ycia ani wyobrani. Jest to moda niemiecka^

wprowadzona sztucznie na miejsce mody francuskiej, na-

ladownictwo równie niedorzeczne i szkodliwe. W pro-

stocie sowiaskiego wiejskiego ycia, w mskiej jdr-
noci publicznego ycia polskiego, ley prawdziwa na-

rodowo i romantycznoc poezyi polskiej; nie w nie-

mieckich baladach, ale w Trenach i Sobótkach Kocha-

nowskiego, w jego Psalmach, w Sielankach Szymono-
wicza niech si poezya polska odmadza.

Nie mona zaprzeczy, eby w tych uwagach nie

byo prawdy, eby faszywy kierunek romantyczny nie

by równie susznie wytknity, jak faszywy klasyczny.

To te gówna myl tej rozprawy nadaje jej wielk
warto, a stawia wanie porodku midzy klasykami

a romantykami. Ale jakkolwiek w dnoci jest Bro-

dziski bliszym romantyków, to nie pozby si take
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wielu podobiestw z klasykami. Sam jego sposób pi-

sania, te porównania, te rozwodzenia si nad luboci
i przyjemnoci sodkich wrae i uczu, przypomi-

naj czsto Osiskiego i Ksicia Wymowy; a pewne

tradycyjnie odziedziczone upodobania i uwielbienia,

naprzykad porównanie Karpiskiego nie ju z Kocha-

nowskim, ale z Gothem, dowodz, e stopnia wysoko-

ci w poezyi naleycie czu i ocenia nie umia.

W tym samym duchu napisana jest druga jego

rozprawa, O Krytyce. Zaczyna Brodziski od wywodu,
zkd, dlaczego i kiedy powstaa Estetyka, jako osobna

teorya; dlaczego w dzisiejszym stanie spoeczestwa
i literatury jest ona koniecznoci; stwierdza, e jest

dotd nauk, opart na dowiadczeniach i spostrzee-

niach, a nie umiejtnoci, któraby wszystkie zjawiska

wchodzce w jej zakres, umiaa wytómaczy ogólne-

mi i niemylnemi zasadami i prawami. Przypuszcza,

e tak umiejtnoci skoczon i zamknit nie bdzie

ona nigdy, bo w przyszoci nie jeden geniusz wpro-

wadzi jeszcze poezy na nowe pola, o których si dzi-

siejszej estetyce nie ni; a wreszcie przechodzi do sta-

nu krytyki w Polsce, i to od czasu gdy Polska zacza
niie pisan literatur. Spostrzeenia jego pod tym
wzgldem s bardzo trafne i wyczerpujce. Upadek
owiaty, spowodowa niemono powstania krytyki

w wieku XVII i do poowy XVIII. Pocztki i kierunek

jej za Stanisawa Augusta okrelone dobrze, a w ko-
cu dopiero, rzecz najdraliwsza i waciwy cel rozpra-

wy, stan krytyki wspóczesnej, niedorzeczno i pedan-

tyzm klasyków, przesady romantyków, gorzkie prawdy

powiedziane stronom obudwom.
Okoo roku 1815—mówi— silnie ju wystpio d-

enie do literatury narodowej, wasnej; deniu temu

oddaje Brodziski sprawiedliwo. Ale dostrzega zara-

zem bystro niebezpieczestwa, jakie mu gro i nie

bez dowcipu wylicza wszystkie cechy i miesznoci
przesadzonego romantyzmu. Kto sobie wspomni te ka-
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rykatury bajronizmu, w które nasza poezya póniejsza

obfitowaa, ten musi przyzna Brodziskiemu i susz-

no i rzut oka bardzo bystry i trafny, e w samym
zarodzie tak umia ze rozpozna i okreli.

Znajc natur Brodziskiego sielsko -uczuciow,

agodn, cich, przywizan silnie do wszystkiego, co

polskie i wiejskie, zdoln czu najywiej wdzik do-

broci i spokoju, atwo poj, e nie móg mie naj-

mniejszej sympatyi do poety, który podówczas wanie
by jedynym moe przedmiotem powszechnego i na-

mitnego zajcia caej Europy, do Byrona. Wszystko
w Byronie, a do samych piknoci, musiao mu by
wstrtnem, musiao razi bolenie jego uczucia, jego

zmys moralny, jego chrzecijask filozofi. Ale co

obchodzio go najbardziej, czego si najbardziej oba-

wia, to wpywu Byrona na wiek, a przynajmniej na

pokolenie. Dostrzeg on, i susznie, e ta poezya indy-

widualnej namitnoci, która wybujao namitnoci
uwaa i za wyszy doskonalszy stan czowieka, i za

jedyne jego prawo, która robi taki stan i poetycznym

ideaem i etycznym kodeksem, dziaaa na umysy
w caej Europie i zacza je krzywi, przyzwyczajaa

da od 3'cia i od siebie tylko poetycznego cierpie-

nia, a siebie bra za rodek cikoci wiata, za cel

i przedmiot ycia. Widzia bajronizra, szerzcy si w
Polsce i pierwsze jego kopie w literaturze, pierwsze

karykatury w yciu.

Wszdzie niedorzeczna, u nas gdzie wiksza ni
wszdzie, jest szkoda kadego daru le uj-tego i ka-
dego ycia zmarnowanego, bajronizm taki musia by
szkodliwszj^m ni gdzieindziej. Brodziski dostrzeg go

w samym zarodzie, oceni po pierwszych symptoma-

tach i wypowiedzia mu wojn w rozprawie o Egzalta-

cyt i Entuzyasmie. Pod niewinnym pozorem okrelenia

tych sów i tych stanów duszy, odsania on bardzo

miao i bardzo zawczasu istotne ze, zaszczepione nie

przez Byrona samego, ale przez jego naladowców, za-
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pa udany i egzaltacj na zimno, które opisuje bardzo

trafnie, dowcipnie, z rzadk u niego, ale wcale szcz-

liw ironi.

Byoby zbytecznem wchodzid w rozbiór innych

drobniejszych prac krytycznych Brodziskiego, jak

o Satyrze, o Elegii etc, lub przytacza z nich wyjtki;

to, co przytoczone, wystarcza, eby da wyobraenie
o jego stanowisku. Jest to, eby rzecz krótko powtó-

rzy, stanowisko cile porednie: wyobraenia zoone
z tych, które przej od studyowanych sumiennie poe-

tów i estetyków niemieckich, z niejak domieszk
tych, które za jego modoci absolutnie w Polsce pa-

noway.
Brodziski zbyt dobrze zna i ceni klasyczn sta-

roytno, eby móg by, jak Osiski, widzie wszyst-

kie doskonaoci w poezyi francuskiej, a w Atalii arcy-

dzieo ludzkiej sztuki i twórczoci. Ale zanadto by na-

wyk do tradycyjnych sdów dawniejszych, moe za-

nadto by skonnym cudze sdy szanowa, eby w oce-

nieniu klasyków francuskich móg by by tak mia-
ym i otwartym, jak Niemcy.

Z drugiej strony, jak zgadza si w zasadzie na

poezy romantyczn, tak od panujcego prdu roman-
tyzmu jest zupenie niezalenym. Ideaem romantyków
s dla niego Schiller i Gothe, zwaszcza Schiller; a od

poezyi polskiej daby eby bya w ten sposób roman-
tyczn, tylko polsk, eby nie bya kopi romantyczno-

ci angielskiej lub niemieckiej. Lepszego i wyszego
dania stawi nie móg. Trudno nie przyzna, e ma
suszno, kiedy przestrzega romantyków, e geniusz

nie moe by czem ronem od rozsdku i e sztuka

nie moe obej si bez praw i prawide, bez estetyki.

Jego wstrt do Byrona, niezawodnie zbyteczny, mu-
sia go robi niepopularnym u romantyków wspócze-
snych, ale wystpienie przeciw faszywemu bajroniz-

mowi, przeciw udanym zapaom i egzaltacyi na zimno,

potomno powinna poczyta za zasug i krytykowi
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i obywatelowi. Owszem, mona powiedzie, e kiedy
we wszystkich swoich pismach zajmowa stanowisko

porednie midzy klasykami a romantykami, to kiedy

ostrzega tych ostatnich o przesadzie i faszywoci ich

kierunku, sta wyej od stron obudwóch i patrza da-

leko w przyszo.
Dlaczego te jego sowa tak mao dziaay na obie

strony wojujce, dlaczego te pisma tak nie miay roz-

gosu? Byc moe, e w chwili rozjtrzonych namit-
noci literackich ten gos spokojny, cichy i sodki, by
dla stron obu za cichy i za sodki, e agodnod, spo-

kój, umiarkowanie, sama nawet suszno, nie robiy
wraenia. Byd take moe, i to bardzo do prawdy po-

dobne, e te same zdrowe pojcia, te same prawdy,

powiedziane przez kogo innego, byyby znalazy od-

gos i byyby znaczyy, moe stanowiy epok w walce

ówczesnej. Ale, jak ju powiedzielimy, w Brodziskim
krytyku, jak w Brodziskim poecie, niema nic wielkie-

go. Jego prace krytyczne s dobre, bardzo dobre, pene
zdrowych i zotych prawd, czy to z estetycznego, czy

z moralnego czy z polskiego stanowiska, s napisane

dobrze, porzdnie, logicznie, jasno, atwym i piknym
stylem, ale wietne nie s, w pami si nie wbijaj,

umysu nie opanowuj. I dlatego to widocznego wpy-
wu nie wywary, s dobre, rozumne, suszne, ale s
nieco bezbarwne, i stwierdzaj to zdanie do utarte

o Brodziskim, e jego talent pisarski cho by, by
mniejszy od jego rozumu, rozsdku, nauki, i obywa-

telskiego ducha.

Do takiego samego zdania doprowadza jego poe-

zya; a jednak od Brodziskiego datuj znawcy odro-

dzenie poezyi. I poniekd susznie, bo istotnie on pier-

wszy w tym wieku szuka natchnienia w polskiem y-
ciu nie w obcych wzorach. Ale czy je znalaz? O to

wanie chodzi. Monaby odpowiedzie e znali-z ta-

kie, jakie ze swoj natur i swoj miar talentu móg
znale, tylko ta miara nie bya bardzo wysok. Ze
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swoj, dusz czu, serdeczn, poczciw i mikk, uspo-

sobionym by Brodziski przedewszyskiem do tego,

eby w poezyi czu najywiej rzewno, i rzewnoci

szukad. Pewne przyjemne, lekko melancholiczne zadu-

manie, tsknota, roztkliwienie nad piknym zaciodem

soca, lub nad oraczem krajcym skib na roli, to stan

duszy, który nadewszystko lubi, który najywiej czu,

i który najwicej w poezyi swojej oddawa. Czowiek
tego rodzaju móg by tylko lirycznym poet; a na-

wet liryzm jego potnym, porywajcym by nie móg,
móg by tjlko przyjemnym, sodkim, tsknym. Rze-

wno i sielsko, to jedyne dwie struny, które mia
na swojej lirze, i w które brzka ustawicznie i nie-

zmiennie, tak, e jest co jednostajnego i jednostron-

nego, co kobiecego w caej tej poezyi. A i to nawet,

nie mona powiedzie, eby to pyno samo z siebie,

atwo i obficie. Franciszek Salezy Dmochowski w swo-

jej ciekawej monografii o Brodziskim, podaje szcze-

gó charakterystyczny, e on poezye swoje naprzód

pisa proz, a potem dopiero z prozy na wiersz tóma-
czy. Ta praca tómaczenia wyjania to co niemia-

ego, co si czuje w poezyach Brodziskiego, a zara-

zem dowodzi, e zdolno poetycka nie musiaa tam
by bardzo siln. Wyobrani, tego prawdziwie twór-

czego pierwiastka w poezyi, nie zna w jego wierszach

wcale. Prawda, e nader rzadko puszcza si na takie

pole, gdzie wyobrania i twórczo s potrzebne, ale

kiedy si na niem próbuje, tam nie dochodzi nigdy do

wysokoci swego zadania. Nie mona przecie twier-

dzi, jakoby „Wiesaw" odznacza si wielk plasty-

cznoci osób lub obrazów.

Wiesaw, pierwszy zaraz staje na myli, kiedy jest

mowa o poezyi Brodziskiego. Cóto jest ten „Wie-

saw?" Czy jest to naprawd, jak niektórzy chc wi-

dzie, taki niemiertelny obraz ycia ludu w Polsce,

jak jest „Pan Tadeusz" obrazem ycia szlacheckiego,

lub „Herman" obrazem domowego ycia mieszczan-
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skiego w Niemczech? Czy ktokolwiek zdoa w „Wie-

sawie" tak widzied wie polsk, jak widzi zajazd pod

Lwem i cae to szwabskie czy frankoskie miasteczko?

Czy Stanisaw z on i bywalec Jan s, nawet dla nas

Polaków, tak ywemi i tak pocigajcemi postaciami,

jak stary Niemiec oberysta w kwiecistym szlafroku,

jak jego ona i przyjaciele Pfarrer i Apotheker? Tgi
polski parobek, jakim ma byd Wiesaw, ze swojem
piórkiem u czapki i ze swoim rezonem, ma pewnie wi-
cej uroku, jest wicej malowniczy ni ufryzowany Her-

man m neuen Surt(mt\ a przecie kto pikniejszy, kogo

si woli, kto nas ywiej obchodzi, czy Herman kiedy

karyolk goni po gocicu za Dorot, czy Wiesaw kie-

dy jedzie do HaHny? Jego siwki cho mae, mogy
równie dobrze wygldad w poezyi jak gniade Herma-
na, a jego droga przez pastwiska i pola pikniej, ni
murowany gociniec, którym jecha tamten. A jednak,

Wiesaw z podkówkami i krakowiakami nie utkwi tak

w gowie i nie trafi do serca, jak ciki Niemiec Her-

man, kiedy wieczorem przez sad i pole prowadzi Do-

rot do domu. Kto pierwszy porówna Wiesawa z Her-

manem, ten zrobi mu wielk krzywd. Jedno jest

arcydzieem epickiej sztuki, które tylko w Tadeuszu

moe znalec wspózawodnika, i zwycizc; drugie ad-

nym obrazkiem, ale obrazkiem, któremu podobnych

szuka trzeba u Gessnera lub Vossa, nie u Mickiewicza

i Góthego.

Jednak cho si nie ma pewnoci ani dow^odów,

trudno oprze si podejrzeniu, e Brodziski, piszc

Wiesawa, mia Hermana przed oczyma, e musia ma-

rzyd o Hermanie polskim, a niemieckim sobie poma-

gad. Jest zbyt wiele analogij, chód dobrze ukrytych,

eby ich nie dostrzeg, kto pilnie ledzi. Góthe daje

swoim figurom za to jakie nieszczhwe wypadki pu-

bliczne, jak wojn i jej oddziaanie na spokojn lud-

no miasteczka; to podobne zakada i Brodziski,

cho te wypadki cofa w odleg przeszo. To samo
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nie dowodzioby jeszcze niczego, gdyby nie inne wska-
zówki, Ale jak wytómaczy t dziwn konfidency,
e Wiesaw robi prawie to samo, co Herman. Spotyka
przypadkiem dziewczyn, która mu si podoba; wra-
ca smutny, niespokojny. Wyznanie kosztuje go wiele,

cho z innych powodów, bo Herman boi si obrazi
ojca mioci do ubogiej dziewczyny, a Wiesaw boi

si byc niewdzicznym. Ale ostatecznie oba si wa-
haj i oba wyznaj; tylko zamiast licznej rozmowy
Hermana z matk w ogrodzie, jest krótsze i sabsze
wyznanie Wiesawa. Zamiast doskonaej, lekko komi-
cznej narady starego oberysty z przyjaciómi, jest Jan,
który odrazu swoim gosem rozstrzyga rzecz na stron
Wiesawa, ale skutek jest znowu podobny: tu jak tam
rodzice oddaj modego pod opiek dowiadczonego
przyjaciela. Jedzie Wiesaw z Janem jak Herman z Pa-
storem, a cho wtrcone ludowe polskie obyczaje na-

daj temu inn fizyognomi, cho zamiast pieszej po-
dróy Hermana z Dorot mamy podró, która si ko-
czy poznaniem Haliny z rodzin, przecie niejeden

szczegó, niejedna scena z „Wiesawa" przypomni nieraz

„Hermana", i kae przypuszcza, e Brodziski, cho
go naladowa nie chcia, wiele go czyta i wiele o nim
myla.

O porównaniu, jeszcze raz trzeba to powtórzy,
mowy by nie moe; i nietylko dlatego, e Brodziski
nie by geniuszem jak Gothe, e jego obrazy nie maj
homerycznej plastycznoci obrazów tamtego , e nie

mia ani tej wyobrani ani tej artystycznej maestryi

jak mia Góthe. ale poprostu ju dlatego, e swoich

chopów nie czu, nie widzia przed sob tak, jak Gothe
swoich oberystów i aptekarzy. Tam niepojtym ja-

kim czarem rzeczywisto najrzeczywistsza, najpo-

wszedniejsza proza ycia i charakterów, nabiera jakie-

go idealnego wdziku: tu wyrany i widoczny zamiar

idealizowania nie dosiga skutku, i zamiast typów lu-

dowych, poetycznych i idealnych, daje typy ludowe

Si- Tammski. .Litoiatura" r. IV. 17
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konwencyonalne. Tak jest; i to jest sam rdze zego,

Achillesowa pita „Wiesawa". Wiesaw i wszystkie figu-

ry, które go otaczaj, to nie prawdziwi ciopi, to pa-

nowie i panicze poprzebierani na kulig, albo wymu-
skane postrojone krakowiaki z baletu. Wiesaw, ani

kiedy taczy i wytupuje podkówkami, ani kiedy smu-

tny wraca do domu, Halina czy zasoniona wypija pó-
kwaterek, czy poznaje rodzinn wiosk, nie s ani tak

prawdziwemi, ani tak poetycznemi wiejskiemi posta-

ciami, jak naprzykad dwie niwiarki w Sielance Szy-

monowicza. W „Wiesawie" wszystkie figury, cio nigdy

przedtem i nigdy potem w poezyi nie uyte, s zuy-
te, oklepane; zna si na pami tego gospodarnego Sta-

nisawa, i t litociw Bronisaw, i tego gadu Jana,

i t skromn Halin, jeszcze nie zaczli mówi a ju
si wie, co powiedz i jacy bd do koca. Pochodzi

to ztd, e ich poeta malowa samymi ogólnikowymi

i konwencyonalnymi kolorami, e im da te przymioty,

te wasnoci, ten sposób mylenia i mówienia, jaki wy-

myli kady, kto sobie powie : Teraz zrobi idealny

obraz wsi i wiejskiej rodziny. Wie i spoeczestwo
w^iejskie w „Wiesawie" jest ywsze i adniej przed-

stawione, ale nie jest mniej konwencyonalne ni w
„Pielgrzymie z Dobromila", a Knianin w swoich „Cy-

ganach" znalaz do odmalowania ludu kilka rysów

z natury wzitych, których mu Brodziski móg po-

zazdroci, cho go sdzi do surowo i lekko way.
Jak dalece ch wypoetyzowania ludu i jego ycia
odwioda Brodziskiego od tej natury, tej ywej praw-

dy, któr kocha i której szuka, dowodzi najlepiej

ta scena tak nienaturalna, w której Jan, przychodzc
w swaty o Halin, zamiast powiedzie, czego chce, wy-

piewuje to krakowiakiem. Gdzie kto widzia starego

powanego gospodarza, piewajcego krakowiaki, jak

mody parobek, a co gorzej, rodzaj serenady pod oknem,

jak Hiszpan pod balkonem? Brodziski, który tyle

wród ludu przestawa i tak go szczerze kocha, powi-
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nien by przecie zapamita ten rys powagi, szano-

wania swojej osoby i wieku, trafnego uczucia tego, co

przystoi w postpowaniu, który tacy gospodarze, jak

mia byc Jan, zawsze maj. Caa najlepsza cic, cae-

ywe nie wtpi uczucie wdziku, jaki maj szlachet-

niejsze typy ludowe, caa susznod, z jak Brodziski

stara si narodow poezy zwróci do narodowego y-
cia, nie zdoay zastpi w „Wiesawie" braku tego, co

jest charakterystycznym brakiem Brodziskiego: wy-
szego poetycznego talentu. „Wiesaw" jest niezaprze-

czenie adnym obrazkiem, jako pierwszy w swoim ro-

dzaju zasuguje na szacunek i wdziczno, jest nie-

zawodnie i najadniejszym i najbardziej rodzimym
utworem poezyi tej epoki, ale nie jest ani zupenie

adnym, ani zupenie rodzimym, ani zupenie ludowym.

Stoi on, jak cay Brodziski, porodku pomidzy daw-

n konwencyonaln a nowsz prawdziw poezy.
To, e by pierwszym w swoim rodzaju, e przy-

pomina dawno zapomniane dwiki Kochanowskiego
i Szymonowicza, to ugruntowao jego saw i wzitod
i to tómaczy j zupenie. Wyj z dusznej, sztucznej

atmosfery dworu Wandy, dworu Przemysawa, nawet

dworu Zygmunta Augusta, jak je przedstawiali nasi

ówczeni tragicy, i znale si pod golem niebem, na

wsi, musiao by dla wspóczesnych prawdziw rozko-

sz, i tak si tem cieszyli, e moe nawet bada nie

chcieli, czy to wie prawdziwa czy dekoracya. Z dru-

giej strony resztki konwencyonalnosci w „Wiesawie"
zasoniy go przed niechci klasyków, którzy tego

praecursora poezyi romantycznej znosili nietylko cier-

pliwie, ale przychylnie. Wszak i oni chcieli poezyi na-

rodowej, a wsi i ludu z poezyi nie wyczali bynaj-

mniej, owszem, chcieli sielanki polskiej, bo przecie

sielanka bya uwicona przykadem Wirgiliusza i Teo-

kryta. A „Wiesaw" jest wanie taki, e ich niczem
zrazi nie móg, a móg im si podoba. Nie jest nigdy
gminny, nie uywa prowincyonalizmów, nie wykracza
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przeciw smakowi, wchodzi do dobrze w zakres ich

poj, w ich oficyahiy program. Nie oburzyli si wic
na niego, nie zlkli si w nim nieprzyjaciela; moe
czuli, e ten niemiay, zgodny i spokojny nowator, nie

jest dla nich niebezpiecznym, i e nad takim Wiesa-
wem i tak Halin w wociaskiej chacie, taki Zyg-
munt August i taka Barbara mogliby spokojnie pano-

wa do skoczenia wiata, bo taki lud istotnie takim
królom do odpowiada. To samo take tómaczy, dla

czego modzi romantycy przyjli „Wiesawa" bez za-

pau i nie powitali go jako jutrzenk poetycznej swo-

body, za któr miao zejd zbawienie soce, cho t
jutrzenk, acz blad, on by przecie.

Jeeli tam, gdzie bez wyobrani obej si nie

móg, zostawa Brodziski niej od swego zadania, to

w drobniejszych wierszach lirycznych, gdzie samo
uczucie wystarczao, umie nieraz by ujmujcym i rze-

wnym. Cech ich ogóln jest szlachetne dobre uczu-

cie, mio Boga, mio ojczyzny, mio ludzi, mio
wszystkiego, co dobre i pikne, przy agodnej i spo-

kojnej tsknocie. Najdawniejszy podobno co do czasu,

a peen wdziku, swobodnej myli i dobrego humoru,
jest „List o Wojskowoci", pisany kiedy mody ucze
zamyla dosta si przez Wis i zacign w szeregi.

W póniejszych mniej wesooci, czas i ycie prdko j
odjy, a miejsce jej zaja staa tsknota, ale tskno-
ta nie pospna bynajmniej, owszem pogodna, sodka,

zwrócona w niebo jako w jedn nadziej i pociech.
Za przykad suy moe wiersz pod tytuem Pogrzeb

Przyjiicicla, a mianowicie ustp „mierci rodzi si czo-

wiek" i t. d. Bardzo adny, a jako objanienie filozofii

Brodziskiego, bardzo ciekawy jest Dziadek. Jest to

rozmowa, w której modzieniec zapytuje dziadka, gdzie

znajdzie przyja, gdzie mio, gdzie cnot, wreszcie

gdzie wesele, gdzie szczcie i wiar. Dziadek odpo-

wiada, a odpowiada tak, jakby by odpowiada sam Bro-

dziski. S i wiersze miosne, jest ich nawet dosy.
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wszystkie z t sam cech rzewnej czuoci, jak maj
inne: znad, e to uczucie byo u Brodziskiego takiem

jak wszystkie, a^odnera, prostem, serdecznem, a spo-

kojnem. Z wierszy tyci najadniejszy moe jest Czer-

nialiów, drobne opowiadanie o ciopcu, który jeszcze

nigdy nie by kocia, a raz na odpucie w Czernia-

kowie spotka w kociele pierwsz, do której jego ser-

ce zabio.

Pisa take Brodziski, nieszczciem nie sko-
czy, poemat p. t. Poezya. — Z pozostaych ustpów
wnosid mona, e to miao by na pó dydaktyczne,

a na pó satyryczne, co midzy „Sztuk Rymotwór-
cz" Dmochowskiego a Morawskiego „Listami". Roz-

wija w tym poemacie swoje pojcia o poezyi i nie bez

dowcipu wymiewa klasyków. Jak za rozumia istot

poezyi, pokazuje najlepiej iistp o poezyi z wiersza

Sztuki Pikne.

I tu znowu, w tych wierszach lirycznych, eby
by wyszym Brodziski, przyzna nie mona, ale jest

lirycznym, czuje, nie kuje, pisze z uczucia nie z Gra-

dus ad Parnassum lub z Boileau, pierwszy te do serca

swego czytelnika trafia. To samo wystarczyoby, eby
mu zapewnie i sta pami i prawo do tytuu i sta-

nowiska poprzednika naszej odrodzonej poezyi, w któ-

rej pierwiastek liryczny tak wiele znaczy i tak wy-
soko stoi.

Jeszcze sowo o jego tómaczeniach, których nie

godzi si pomin, raz dlatego, e s po wikszej cz-
ci bardzo dobre, powtóre, e s bardzo charaktery-

styczne. Wiadomo, e treci jego duszy, jak i poe-

zyi, bya gboka religijno, wielka mio ojczyzny,

wreszcie mio ludu, mio pierwotnej natury, wszyst-

ko to zabarwione rzewnoci, która chorobliw senty-

mentalnoci nie jest (Brodziski owszem jest cay
zdrów), ale z ni prawie graniczy.

Kierunek religijny odbija si w tych tómacze-
niach w piknym przekadzie Joba (wierszem), który za-
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pewne nie dorównywa majestatowi prozaicznych prze-

kadów z XVI wieku, ale jednak ma wiele powagi i t^n

ton gboki, aosny, jakim aden na wiecie poemat
Jobowi nie zrówna. Nie mona z pewnoci twierdzi
ale wolno si domyla, e ten Job. nie by dla tóma-
cza tylko poematem, ani tylko ustpem Pisma w.;
e nie sam zmys artystyczny i nie sama religijno
naprowadziy go na ten wybór, lecz e prócz tego Job
srodze dowiadczony, cierpicy bez winy, opuszczony
od wszystkich, a ufny, wierny, sprawiedliwy i w kocu
wynagrodzony, by w jego myli figur, alluzy, która

dla polskiego czytelnika miaa byc i nauk i pokrze-

pieniem na duchu. Przekad pieni Salomona, tak od-

mienny od Joba, a wcale wdziczny, dowodzi niepo-

spolitej zdolnoci Brodziskiego, jako tómacza.

Wspomnielimy o pewnej stycznoci Brodziskie-

go z Herderem, a przynajmniej o wpywie jaki na niego

Herder wywar; jest on widoczny i w tómaczeniach-

Mio poezyi ludowej nie ograniczaa si u Brodzi-
skiego na polskiej jedynie, obejmowaa cay szczep

sowiaski. Z ciekawoci, z mioci, ledzi on pier-

wotn naturaln poezy wszystkich plemion pobra-

tymczych, i w myli zapewne, e i one mog si przy-

czynid do odrodzenia poezyi polskiej, byle byy po-

znane, tómaczy te róne Gosy Ludów Sloioiaskich —
pieni czeskie, morawskie, chorwackie, serbskie, mor-

lackie, szuka, co w nich wspólnego by moe z pol-

skiemi, i daje ich zbiór do liczny i wcale pikny.

Innem znów ródem tego odmodzenia poezyi mia
by podug niego i susznie, zwrot do poetów zotego

wieku, do Kochanowskiego, którego czci i wielbi, któ-

rego bardziej, ni ktokolwiek, móg jeeli nie oceni,

to kocha. Wszystko, co si tyczyo Kochanowskiego,
byo wite, i w tem uczuciu uwaa za zgroz, e je-

go poezye aciskie s dla pubhcznoci polskiej pra-

wie stracone. Przeoy wic niektóre Elegie Kocha-
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newskiego, przeoy je piknie, a usug literaturze

odda tem prawdziw.
Kierunek romantyczny znowu reprezentuje w jego

tómaczeniach kilka wierszy Sciillera {Kassandra, An
die Freude, Klage der Ceres) mniej szczliwie przeoo-
nych, i kilka wyjtków z Ossyana, przed którym (z ca
ówczesn Europ) traci zmys i sd do tego stopnia,

e go bez wahania nazywa Homerem pónocy.
Ale i dla gustu francuskiego pal si kadzida na

jego otarzu; nie dla cile klasycznego wprawdzie, ale

gorzej jeszcze, bo dla tego mdego, ckliwego, przejcio-

wego smaku reprezentowanego przez Floriana i Du-
cisa, Ducis, najlepszy z ludzi podobno, napisa naj-

lichsz z tragedyj, sielankowo -pastersko - ckliw Bo-

dgin ArabsJi. I t to tragedy mdaw, sodk, mo-
notonn, przetóraaczy Brodziski, nie wiedzie dlacze-

go; znad musiaa go rozrzewnia, musiaa mu si po-

doba. Druga, któr przeoy, Temj^lariiiisz Raynouar-
da, lepsa, jdrniejsza od tamtej, ale take nie naleca
do zaszczytów francuskiego teatru, musiaa znowu ujd
go tym duchem religijnym i zakonnym, który w niej

jest, a pozyska jego wspóczucie, jako obraz niespra-

wiedliwie przeladowanej niewinnoci i dobrej sprawy.

Same pisma krytyczne Brodziskiego wskazuj
wyranie, e zanosi si na zmian w literaturze. Nie
brak i innych wskazówek. Wychodz w tych latach,

cho nieliczne (a zwaszcza nie dobre) tómaczenia
z Byrona, z Schillera; dowód, e maj i wielbicieli,

i ciekawych, którzy chc ich pozna (z Byrona Maze-
pa, z Schillera Ballady i Pieni w przekadzie J. N. Ka-
miskiego). Nasi przyszli poeci ju pisywali swoje pier-

wsze wierszyki, ale znani nie byli, uwagi jeszcze na
siebie nie zwrócili. Jednak baczna uwaga wielbicieli

i stróów panujcego klasycyzmu, ju si sama zwró-

cia w stron niebezpieczestwa. Brodziskiego Rozpra-

wa o Idasycznoci i romantyce>wci wydaa si podejrza-

n, i wywoaa i odpowied. Jeszcze wic romantycy
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nie byli wystpili na scen, kiedy w ten sposób roz-

pocza si loalka JcIasyJcótv z romantykami.

Strza pad w Wilnie 24 grudnia 1818 r., bomba
nosia tytu o 'Pismach Idasycznych i romantycznyeh ^ a ka-

nonierem by ni mniej ni wicej tylko sam Jan Snia-

decki.

Umys ten logiczny, trzewy, pozytywny, nieco

despotyczny, nic dziwnego, e wszystko chcia widzie
tak dobrze uregulowanem, tak zabezpieczonem pewni-

kami i prawidami, jak matematyk, fizyk lub astro-

nomi. Ten sam ad, ten porzdek, t karno, i t
jednostajno niezmiennych obrotów pod dziaaniem
praw niezmiennych, chcia widzie w poezyi. Co go

skonio do napisania rozprawy? Zapewne nadzieja, e
swoj pow^ag pooy tam wzbierajcemu prdowi ro-

mantyzmu, i e jak pooy swoje „sowo gaz ogro-

mny", to skutek bdzie taki, jak kiedy Bóg powiedzia
morzu: „Ty nie pójdziesz dalej". Tymczasem najza-

cniejszy i najrozumniejszy niadecki by najniezr-

czniejszym z krytyków, i odda najgorsz usug spra-

wie, której chcia broni. Na wstpie swojej rozprawy
wyrzek magistralnym tonem, e w jego rozumieniu

„klasycznem jest wszystko to, co jest zgodne z prawi-

dami poezyi, jakie dla Francuzów Boileau, dla Pola-

ków Dmochowski, a dla wszystkich wypolerowanych
narodów przepisa Horacy, romantycznem za to, co

przeciwko tym prawidom grzeszy i wykracza". Nie
mona byo zacz mniej szczliwie, bo tem jednem
sowem przerzuci do poezyi romantycznej ca poezy
wszystkich wieków i narodów od Homera poczwszy,
a sam zosta z poezy francusk XVII i XVIII wieku
i z polsk Towarzystwa Przyjació Nauk. Dziwi si
tylko trzeba niewprawnoci krytyków z przeciwnego
obozu, e dyskutowali z nim o wszystkich poszczegól-

nych punktach jego wyznania wiary, a nie schwycili

go za te sowa i nie wstrzli odrazu sam podstaw,
tej wiary.
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e W romantycznoci nie widzi nic prócz przesad

i dziwactwa, to rozumie si samo. Nazywaj uorganizo-

wanem szalestwem. „"Wprowadza na scen schadzki

czarownic, ich gusa, wieszczby, rozmowy dyabów
i upiorów, có w tem nowego i dowcipnego? Wszyst-

kie baby wiedz o tych piknociach i mówi o nich

ze miechem pogardy". A o kim myli tak mówic—
nie o Mickiewiczu, nie! o kim wikszym jeszcze od

niego—te piknoci, o których baby mówi z pogard,

to cudowny prolog Fausta! „Wprowadza na scen roz-

mow Boga z anioem i djabem jest to zniewaa maje-

stat religii". e potem nastpuje nauka moralna taka:

„Sztuki Szekspira nie s tragedyami, bo we wszyst-

kich gruba wesoo, a czsto i nieprzystojna artobli-

wo miesza si do rzeczy tkliwych i okropnych; s to

jak dzi nazywaj dramy, rodzaj zy i zamiarom sceny

przeciwny, bo jedno czucie osabia i zaciera drugie,

a adne wraenie osta si nie moe": to ju nikogo

po takim wstpie dziwi nie moe. Konkluzya jest, e
„romantyczno durzy ludzi, znosi prawa nauki i roz-

sdku, eby nie byo prawida do sdzenia jej; znosi

Euripidesa, Sofoklesa, Moliera i Racina, poniewa im

ciko wydoa. My starajmy tak pisa i myle, e-
bymy si nigdy nie bali sdu w Trybunale Prawdy,

przyjemnoci i smaku". Na to wszystko mona byo
odpowiedzie, e kto chcia walczy z romantyczno-

ci, powinien by dla samej sprawiedliwoci pozna
skad jej zasad, jak je wyoy Lessing, Schlegel, a przy-

najmniej pani Stael. niadecki widocznie to wszystko

ignorowa.

Haso do walki byo wic wydane, zanim jeszcze

zjawi si jej przedmiot na ziemi polskiej. Ale ten mia
si ju zjawi niebawem.
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I.

Odrodzenie poezyi. Fakt powszechny. Poezya niemiecka. Re-
wolucya francuska. Jej wpyw. Sprzecznos' midzy sumie-

niem a rzeezywistos'ci. Byron. Poezya polska. Charakter pa-

tryotyczny. Chwila jej powstania. Wpyw angielski i niemie-

cki. Uniwersytet wileski. Mickiewicz w pierwszej modos'ci.

Peno wadz twórczych. Ich stosunki i prawie równos'. Uspo-
sobienie czowieka. Wspomnienia Lucyana Siemieskiego.

Poezya, nazwana romantyczn, a nazwana nie-

waciwie, bo czy od romansu, czy od romaskich lu-

dów ma pochodzie, nazwa ta jest za ma,, za ciasn,

i nie obejmuje tego, co ma oznaczad—ta odrodzona poe-

zya nie jest faktem polskim tylko, ale ogólnym.

Narody europejskie ery chrzecijaskiej yj wspól-

nie, a pomimo wszystkiego co je dzieli, wzy midzy
nimi s tak silne, e one razem i w jednym czasie my-
l, czuj, dziaaj. Wielki ruch Wieków rednich,
wojny Krzyowe, nie by ruchem francuskim, niemie-

ckim lub woskim, obejmowa on wszystkie ludy euro-

pejskie, to jest wszystkie te, których ycie ju byo
zaczte, a nie byo ubezwadnione jak w Polsce.

Odrodzenie nauk równie rozlao si po caej Europie

(nie przebyo tylko Dniepru i Dwiny); ruch religijny

XVI wieku udzieli si znowu wszystkim ludom Euro-

py od Sztokholmu do Genewy i od Londynu do Kijo-

wa. Tak samo póniej prd filozoficzny XVIII wieku
wyszed z Francyi, ale rozszed si wszdzie; tak sa-
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mo rewolucya, któr nazywamy francusk, przetwo

rzya ca Europ; a temu samemu prawu cznoci
i solidarnoci podlega i literatura narodów auropejskich;

nie wzniesie si u adnego z nich, eby u innych zaraz

nie staraa si podnie do równej wysokoci, a kiedy

upada, upada u wszystkich. Tak i odrodzenie poezyi

nie byo rzecz polsk tylko, byo ogólnym prdem,
który si udzieli wszystkim narodom europejskim; na-

mi tylko (skutkiem naszego wyjtkowego ppoenia)
zatrzs on silniej, ni innymi, i dlatego to, co zrobi

u nas, byo wiksze anieli to, co zrobi u innych, z wy-

jtkiem tylko Niemców.
Ich poezya zreszt sza torem odmiennym, a jak

odrodzia si pierwsza, tak odrodzia si w innych wa-

runkach, nie pod tymi wpywami, które dziaay na
poezy wszystkich innych narodów, W Niemczech
rzecz bya ju dawno skoczona, zwycistwo odniesione

i zupene, kiedy w reszcie Europy jeszcze si ten no-

wy ruch nie zaczyna; poezya niemiecka bya przyka-

dem i wzorem, bya jedn z tych si, które w innych

ruch wywoay, ma wic nad wszystkiemi wyszo
pierwszestwa. I wyszod rezultatu: Gothego nie wy-

daa adna inna. Ale róni si ona nietylko co do cza-

su, lecz take i co do pierwiastków swego odrodzenia.

Wszystkie inne poezye XIX wieku w -Europie, po-

wstaj pod wpywem rewolucyi francuskiej, i potrój-

nego zawodu, jaki przyniosa ona naprzód, po niej Na-

poleon, a póniej upadek Napoleona i kongres wiede-
ski. Siy i powody polityczne i spoeczne dziaay przy

narodzeniu poezyi romantycznej we Francyi, we Wo-
szech, w Polsce, nawet w Anglii. Poezya niemiecka

tymczasem, odrodzona duo wczeniej jeszcze, powsta-

a pod dziaaniem samych tylko przyczyn i potrzeb

filozoficznych, estetycznych. Wprawdzie w Zbójcach^

w Kabale Schillera, znad wielki niepokój i rozstrój spo-

eczny, w Don Karlosie to idealne denie do wolno-

ci, które byo tak powszechn, a tak, nieszczciem,
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platoniczn namitnoci wszystkich umysów szlache-

tnych w drugiej poowie XVni wieku; ale trzeba pa-

mita, e nie od Schillera i od tych dzie rozpoczo
si odrodzenie poezyi niemieckiej. Kiedy si wiek XIX
zaczyna, ju ruch poezyi niemieckiej jest skoczony,

ju ta poezya jest zupenie sformowana, wpyw wy-

padków nie dziaa na jej uksztacenie, nie zmienia go,

wydaje ona arcydziea, ale s to owoce, dojrzewajce

tylko w naszym wieku; ziarno zasiane byo dawniej

i roso na innych sokach ywotnych. To czasowe pier-

wszestwo poezyi niemieckiej jest powodem, e ona

nadaa ruch wszystkim innym, e mona j uwaa za

ich matk: jej estetyczna doskonao sprawia, e bya
wzorem, rewelacy prawdziwej poezyi dla wszystkich

innych. Mówi si to naturalnie tylko o wielkiej poe-

zyi niemieckiej, o Schillerze i Góthem. Bya inna poe-

zya niemiecka, powstaa w naszym wieku i pod jego

wpywami, ale tej nie mona liczy do okresu odro-

dzenia poezy, ta jest wzgldnie do poprzedniej upad-

kiem, takim jak jest naprzykad dzisiejsza poezya an-

gielska, wzgldnie do Byrona, lub polska, wzgldnie
do Mickiewicza- tylko upadek jak rozkwit, wczeniej

si w Niemczech rozpocz.
Wreszcie Europy poezya odradza si ju po rewo-

lucyi francuskiej, zatem nie pod wpywem tej idealnej

mioci, wolnoci i ludzkoci, nie pod wpywem tej mo-
dzieczej nadziei i wiary w lepsz przyszo wiata,

ale pod wpywem strasznego zawodu. Rewolucya za-

cza si w imi tego, co dobre i pikne, skoczya si

w okruciestwie bez granic, w despotyzmie bez przy-

kadu, w zezwierzceniu czowieka. Mio tego, co do-

bre i pikne, zostaa; wiara, nadzieja wcielenia dobra

i pikna w ycie, ta znika; a ta mio bez wiary mu-

siaa wyda wielki smutek i wielk gorycz, i gorsze

od wszystkiego zwtpienie. Cech wszystkich poezyj

i poetów tego wieku jest jakie usposobienie chorobli-

we, jaka przeciwna naturze niech do wiata i po-
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garda ludzi, jaka sprzeczno pomidzy wiatem pra-

gnie i uczud a wiatem rzeczywistym, jakiej próno
byoby szuka w pogodnej, olimpijsko spokojnej du-

szy Gothego, ani nawet w tsknem i rzewnem uspo-

sobieniu Schillera. Póniej to zwtpienie, zniechcenie

i gorycz stay si mod, i wtedy przesadzano je umyl-
nie, udawano; poeci drugiego i trzeciego rzdu grali

komedy rozpaczy, której sami byli ponurymi bohate-

rami. Ale u pierwszych rozpacz, zwtpienie i ból byy
prawd, usposobienie chorobliwe byo natur i byo
naturalnym, logicznym produktem wiata, który si
sam na sobie zawiód.

Oprócz wic tej dnoci do estetycznego odro-

dzenia, z której wysza poezya niemiecka i która za

jej przykadem udzielia si wszystkim innym, jest w
tych innych jeszcze sprzeczno pomidzy dusz i su-

mieniem, wewntrznym wiatem czowieka a wiatem
zewntrznym, wynikajca ze stosunków politycznych

Europy takich, jak je uksztacia rewolucya francu-

ska, Napoleon i kongres wiedeski.
Dziwna rzecz, e ten rozstrój ducha, to usposo

hienie chorobliwe i rozpaczliwe, które powstao w Eu-
ropie, odkd filozofia XVIII wieku odja wiatu wiar
w Boga, a rewolucya francuska i wynike z niej wy-
padki odjy mu wiar w siebie, objawi si i wcieli

najpotniej w poezyi tego narodu, który ze wszyst-

kich w Europie najmniej dozna skutków tego wstrz-

nienia. W Anglii rewolucya ani Napoleon nie wywo-
ali wewntrznych zaburze, ani spoecznego rozprz-

enia, a przecie aden z europejskich poetów, Woch,
Francuz, Niemiec, czy Polak, nie jest tego rozprze-
nia rezultatem i ofiar, w takim stopniu, jak Byron.

Tak jak bohaterowie jego poematów opanowani przez

ze, yjcy w zem, w zbrodni, cierpi nad tem i nie-

nawidz zego i siebie, tak on jest cay w sprzeczno-

ci, w rozprzeniu, w dysharmonii, a cierpi i na ni
i nad ni—z niej wyszed, w niej yje, ni jest, a nie-
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nawidzi jej i przeklina j. W duszy Byrona, duszy
szlachetnej i wielkiej, tortur, mk, kltw, musiao
to byd rozdarcie, ta sprzeczno midzy pragnieniem,
tsknot, mioci dobrego, a gorycz, nienawici, po-

o^ard, wszystkiego, co jest, co rzeczywiste i ludzkie.

Zapewne, do tego amalgamu, z któret^o los i ycie
odlay dusz Byrona, przymieszao si nieco podlejsze-

go kruszcu, osobisto, mio wasna, ja zuchwae
i dumne, umiejce wszystkiego dla siebie da, nie

umiejce niczego si wyrzec i nic przebaczy; roz-

kadajc ten metal Byrona na chemiczne pierwiastki,

znajdzie si w nim nisze i gorsze. Ale rozdarty tak

midzy wiatem dobrych uczu i aspiracyj, a rzeczy-

wistym wiatem, który tamtym zaprzecza tylko i prze-

drzenia, bolejcy t sprzecznoci, a nie wiedzcy,
gdzie szuka jej zgodzenia, a choby tylko nadziei,

choby illuzyi zgodzenia, jest Byron na wstpie na-

szego wieku, jak szyld, wywieszony na sklepie i po-

kazujcy w zebraniu i streszczeniu to, co si znajduje

wewntrz; jest jego produktem i jego usposobieniem,

jego synem i ojcem razem, bo jak jego zrodziy te

sprzecznoci, które s samym szpikiem koci naszego

wieku, tak on nawzajem zrodzi cae pokolenia. Wszyst-

kie typy, w których zamyka si literackie, a nawet

polityczne i towarzyskie ycie pierwszej poowy na-

szego wieku, spiskowiec oburzony krzywd narodu

wasnego lub innych, poprzysigajcy w cieniu zem-

st i gotowy pomci si choby zbrodni; czowiek
myli szukajcy prawdy w setnych systemach filozo-

ficznych, a w kocu zniechcony, zawiedziony, prze

stajcy wierzy w jakkolwiek prawd i mono doj-

cia do niej, wszystko a do tych, którzy ze zwtpie-

nia wpadali w mistycyzm i z rozpaczy tulili si pod

skrzyda Boga i Kocioa, zasaniali oczy kapturem,

eby na wiat nie patrze, protestanci szukajcy uspo-

kojenia w katolickim konfesyonale, katolicy szukajcy

go w ascetyzmie lub w mistycyzmie, nawet ci, cho
•S Tarnowski. „Literatura." T. IV. 18
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na pozór tak do ojca niepodobni, jeszcze s synami
Byrona, wszyscy ci znajd w nim czstk siebie, wszy-

scy wzili czstk z niego. Najmniej ta gromada bied-

nych i marnych naladowców, którzy si drapowali

bajronizraem, eby pod jego udzcymi fadami ukry
czczod sabiutkiej wyobrani, mdo ckliwego uczu-

cia, i pytko zwyczajnej oklepanej myli. Takich
udawaczy w poezyi, w prozie, nawet w poto^iznem y-
ciu, byo peno, i to nie dzieci Byrona, ale jego kary-

katury: ale i oni take s dowodem, jak ten czowiek
musia byd typem, mikrokosmem wieku, koci z je-

go koci, kiedy si odbi nietylko na wszystkich jego

dzieach, mylach, uczuciach, ale nawet na jego mie-
sznociach.

A teraz, jeeli poezya caej Europy bya odbiciem

i skutkiem tego stanu rzeczy, który jest tem historyi

naszego wieku, jeeli jest skarg spoeczestwa, które

zatracio rzeczywisto wolnoci, prawa, dobrego, nie

zatraciwszy jego poczucia, tedy adna nie moga by
takim obrazem i wyrazem tych cierpie jak poezya
naszego narodu. Zrazu bya ona niem, zapewne dla-

tego, e czowiek jest ograniczony nawet w swojej wa-
dzy cierpienia, e tylko pewn miar uczucia moe
obj i wyda; ztd te ostatni rozbiór wywouje w poe

zyi wspóczesnej tak mao skarg i pyta do Boga, co

robi, e na takie rzeczy pozwala, przysig mioci
i wiernoci, w wierszach poetycznie sabych, duchowo
bardzo znaczcych, w „Sybilli"' i „Bardzie Polskim".

A zaledwo ta pierwsza chwila przesza, kiedy skarga

staa si niepotrzebn; wszystko naprawi Bóg przez

Napoleona. Kiedy zwycistwo spraw dobrych blizkie,

kiedy nadzieja przybiera ksztat pewnoci, có wtedy
myle o dawnych nieszczciach i krzywdach? Niema
w sercu miejsca na al i przeklestwo. Ale po krótkiej

rozpaczy, po krótkiej nadziei, przysza chwila, w której

Polska uczua, e jej rozbiór jest stanem trwaym,
stwierdzeniem ukadami, e ten stan zostaje i ma zo-
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stad nie wiedzie jak dugo. W pierwszej chwili po-

wtarzano sobie „nieraa ojczyzny", tak, jak czowiek
w pierwszej chwili po stracie drogiej osoby powtarza

sobie, e jej niema, ale tego jeszcze nie czuje, jeszcze

si nie przekona, e jej niema, nieszczcie to nie prze-

szo we wszystkie nerwy i wókna jego uczucia. W dru-

giej chwili mylano, e to nie strata, ale cika cho-

roba; kryzys nadszed, wyzdrowienie, wskrzeszenie, od-

rodzenie niechybne. W tej trzeciej chwili dopiero przy-

szo oswoi si z tera, e niepodlegoci niema, e trzeba

bez niej yd i obchodzid si; e rozbiór Polski jest nie-

tylko faktem, ale midzynarodowem prawem, podpisa-

nem przez ca Europ, poprzysionem w imi wi-
tej i nierozdzielnej Trójcy, a strzeonem przez potrój-

ne Przymierze wite! W Polsce, z aski, konstytu-

€ya Królestwa Kongresowego, po za Polsk, jak wiat
szeroki i dugi, adnego promyczka nadziei, adnej siy,

któraby wite Przymierze przemódz moga. La uestion

jioJonaisd etant de toutes la plus eminemment europeenne, mó-
wi reprezentant najlepszego ludu w Europie, Fran-

cyi, trzeba j polecid wzgldom Pastw rozbiorowych,

i uzna jej podzia.

Po kongresie wiedeskim dopiero zrozumiaa Pol-

ska, e jej podzia mia byd stanowczym.

Takich uczud, jakich wyrazem miaa byd nowa
poezya polska, nie miaa oddad adna od pocztku
wiata. Ta znalaza sowo na wszystko.

Tak jak poezya niemiecka wypyna gównie
z pierwiastku estetycznego, i ten w niej góruje, tak

polska wysza gównie z politycznego pooenia naro-

du, i góruje w niej pierwiastek polityczny, patryoty-

czny. Ale jeeli poezya byd miaa, to musia byd w niej

i pierwiastek artystyczny, musiaa byd pikn, mu-
siaa byd sztuk. A tak jak ów pierwszy nie móg prze-

mówid przez poezy ani natychmiast po rozbiorze, ani

za Napoleona, tak i ten drugi nie móg si wykszta-
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cid ani w pierwszej chwili odrtwienia, ani w nastp-

nej chwili walk i czynów; potrzebowa spokojniejszych

czasów i takiego ju uspokojenia uczucia, które do-

puszcza refleksy. I pod tym wzgldem wic poezya

polska odrodzi si nie moga a po kongresie wiede-
skim. Natchnienie znaled moga w uczuciach narodu;

doskonaoci artystycznej z siebie nie moga wydobyd,

potrzebowaa pomocy, potrcenia od zewntrznych
wpywów. Pomoc ta bya gotowa w poezyi niemie-

ckiej i angielskiej, ale nie byo swobodnej myli, ani

swobodnego uczucia, eby na poezy patrze i zapa-

trywa si. Dopiero kiedy po roku 1815 stan lepszy

zostawia Polsce tyle wytchnienia, e si i nad wa-
snem uczuciem moga zastanowi, i zwróci uwag
na sprawy inne ni polityczne, musiaa wszystkiego

szuka w sobie, wtedy budzi si ruch poetyczny, bu-

dzi si ch i potrzeba tworzenia, a zarazem danie,
eby poezya wystarczaa panujcemu uczuciu. Istnie-

jca poezya nie bya do silnym tych uczu wyra-

zem; dano innej, gortszej uczuciem, wyszej nat-

chnieniem, pikniejszej form. Szukano jej w daw-

nych trdycyach poezyi polskiej, u Kochanowskiego,

szukano w poezyi ludu: a tymczasem widziano, e nie-

ma tego stopnia namitnoci, oburzenia, zgrozy, któ-

regoby odda nie bya zdoln poezya Byrona, nie

byo tego stopnia uczucia, rzewnoci, piknoci duszy,

któregoby nie oddaa poezya Schillera, nie byo tego

pomysu gbokiego i mdrego lub artystycznie pik-

nego, któregoby nie oddaa poezya Gothego w formie

najwyszej, najdoskonalszej piknoci. Do t^ch si rzu-

cono, w tych szukano zaspokojenia na wszystkie po-

trzeby i pragnienia serca i wyobrani, kiedy ich wa-
sna poezya zaspokoi nie moga; czytano ich z zapa-

em, z zachwyceniem, z rozkosz, a wreszcie z nich

przesikn pierwiastek artystyczny, pierwiastek pik-
noci w nasz poezy, z nich wyszo potrcenie i po-

moc, którego potrzebowaa nasza poezya, eby sta si
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artystycznie doskona, eby si stad sztuk. Dusz,
natchnienie, dawa jej stan kraju, formy podawaa jej

odrodzona poezya niemiecka i angielska, naród jej cze-

ka i da, wszystko ju byo gotowe, trzeba byo
tylko czowieka, wybranego naczynia, któryby te go-

towe ywioy poezyi w siebie przyj, w sobie po-
czy, a poczywszy wyda na wiat jako najwysze
natchnienie i najwysz pikno, jako najwysze so-

wo swego narodu. A jak w naturze zebrana obfito so-

ku, nagromadzona esencya ycia, nie wraca napowrót

do ziemi, ale musi wydad li i kwiat, jak w yciu
politycznem dojrzae kierunki i siy znajduj form,
staj si pooeniem politycznem i nie braknie im pra-

wie nigdy na czowieku, który to pooenie tworzy lub

ksztaci, tak w wiecie myli i sowa, w literaturze,

wezbrany prd zbiorowego uczucia otworzy sobie musi
jak drog na zewntrz, nagromadzona elektryczno
skupia si w jednym punkcie, czowiek znajduje si
zawsze tam, gdzie jest myl i uczucie.

Z niebieskich najrasz piosnek

Ledwie zadzwoni skowronek,
Naji-aszy kwiatek i^ierwiosnek

Bysn ze zotycli obsonek.

Nie piszemy tu ycia Mickiewicza, ani mamy do
miejsca na to, by wymienia i ocenia kady jego

wiersz z osobna. Pomijamy pocztki: Zim Miejsk
i rozpraw o Jagielonie Tomaszewskiego, nawet o By-

ronie i Gothem. Nie opisujemy te ani jego nauczycieli,

ani tych kolegów i przyjació, którzy na rozwój i kie-

runek jego twórczoci i jego uczu wywarli wpyw
silniejszy, ni nauczyciele. Tu wystarczy przypomnie
krótko, e do wyrobienia i duszy i poezyi Mickiewicza

przyczyni si wiele i uniwersytet wileski odrodzony,

i wietnie, szlachetnie penicy swoje zadanie— on ci-
ga do Wilna, on uatwia poznanie, on czy, on wre-

szcie rozwija myl i dusz, zawsze dobre, szlachetne
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cele wskazywa. W liczbie uczniów wileskich byo
kilka natur bardzo wysokich, a wiele dobrych; pomi-
dzy jednemi a drugiemi powsta pikny zwizek, po-
czenie si w mioci wszystkiego, co dobre i pikne. Ko-
chajc to dobre i pikne bezwzgldnie, kochali je w so-

bie, jedni w drugich, nisi widzieli i kochali je z wiar
i ufnoci, z uwielbieniem w wyszych, w takich jak

Zan i Mickiewicz; ci znowu w kadym, w najzwy-

czajniej szym na pozór umieli dobre wynalec, uchwy-
cie, schwytad go za t stron jego duszy i do siebie

za ni go przyciga i podnosi. Zan mawia, e w ka-
dej duszy jest jaki cho jeden, cho saby promie
dobrego; od tego jego wyraenia posza i nazwa „Pro-

mienistych", a jest to darem natur wyjtkowo szla-

chetnych jak jego, e te promienie umiej odkry i ro-

zetli, a maj jeszcze i t wasno, e owiecaj dru-

gich tymi promieniami, które z nich bij. Powstao
wic midzy nimi poczenie w wysokiem deniu,
które jednego oznaczonego przedmiotu nie miao, które

byo tylko mioci wszystkiego, co dobre i pikne,
mioci piknych uczu, a obejmowao wszystko, co

przedmiotem uczucia by moe: mio ojczyzny, mi-o kobiety, mio piknej duszy mskiej, któr
nazywamy przyjani, mio siebie samego, wasnej
duszy (kocha j tak, eby z niej co piknego zro-

bi), mio poezyi i sztuki, mio Boga wreszcie.

Bo cho, jak wiadcz wspóczeni, nie byo w tych

sercach drobiazgowego pietyzmu, a nieraz nie byo
i zupenej ustalonej wiary, to jednak byo, jak gdyby
wrodzone uczucie chrzecijaskie i uszanowanie chrze-

cijastwa, nie byo nigdy ani cienia jego negacyi;

zreszt samo to denie w gór wszystkiemi uczuciami

serca, ten idealny popd, by rzeczywistem, tylko nie

sformuowanem jasno deniem do zjednoczenia si
z Bogiem, które w póniejszych latach u wielu z nich,

a zwaszcza u Mickiewicza, wystpio wyranie i wzi-
o gór nad wszystkiem.
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W takich uczuciach poczta ich koleeska przy-

ja musiaa mied sama jaki charakter wyszy i szla-

chetny, i nabraa tej trwaoci, tej serdecznoci rzew-

nej, której tyle pozostao ladów, w listach Mickiewi-

cza, w listach jego przyjació. Przyjani i zwizki wi-

leskie nadaway wyobrani szlachetniejszy kierunek.

Ten nadmiar idealizmu sam, atwo móg si wyrodzic

w rozmarzenie i w czczy sentymentalizm; ale e pod-

noszc serca i fantazye, zwizki te ksztaciy razem

i gowy i charaktery, gowy w prawdziwej, usilnej,

twardej nauce i pracy (jak ci rozmarzeni poeci umieli

si uczy i jak sumiennie prowadzili swoje studya,

dowód najlepszy na Mickiewiczu samym), charaktery

przez to, e jedni w drugich wpajali pojcie i uszano-

wanie obowizku, nietylko tego obowizku, który cza-

sem bywa atwiejszy, bo si podoba fantazyi, heroiz-

mu i powicenia, ale i tego obowizku czynnoci,

który przysposabia do ycia.

Mio ojczyzny, idealna i wzniosa jak w^szystkie

ich uczucia, bya tem caego ich duchowego ycia
i najsilniejszym midzy nimi wzem; jednak nie przy-

bieraa nigdy formy dziaania. Wiadomo, e we wszyst-

kich ich zwizkach nie byo nic politycznego. Nieda-

wno zmarli, a najlepsi wiadkowie, Domeyko, Ody-

niec, Suzin, twierdz, e nawet w ich najskrytszych

mylach, najpoufniejszych rozmowach nie odezwao
si nigdy denie do bezporedniego politycznego dzia-

ania.

Przewiza tam kierunek literacki, a w nim góro-

waa nad wszystkiem poezya. Ona bya najmilszem

codziennem zajciem, ona ulubionym pokarmem tych

umysów. atwo poj, z jakim zapaem modzie, tak

usposobiona, musiaa si rwa do poezyi romantycznej

niemieckiej i angielskiej, z jak rozkosz zwaszcza mu-

siaa si nurza w liryzmie Schillera naprzykad, w któ-

rym znajdowaa na kade ze swoich uczu wyraz, ja-
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kiego jej wasna poezya nie dawaa; jak na te serca

musia dziaad „Don Carlos", na te wyobranie wrali-
we, jaskrawy koloryt wschodnich powieci Byrona, na
te gowy skonne do sentymentalnego rozmarzenia
„Werther". Bo nie mogo byd inaczej, tylko w takim
zbiorze modziey, wychowanej na poezyi, przesika!
poezy, a yjcej wysokiemi uczuciami, bez mioci
obejd si nie mogo. Bya ona, i bya powszechna,
i bya, jak si na to zgadzaj wspóczeni, z pewnem
sentymentalnem zaciciem. W poezyi polskiej ona do-

td prawie si nie odezwaa, zatem modzie ówczesna
szukaa jej w obcych poezyach, a szukaa bez braku,

bez dostatecznego rozeznania. Wzorem, ideaem mio-
ci bya mio Werthera, i ztd moe wyrobi si
u modziey ówczesnej ten charakter mioci, jakiego

ona nigdy przedtem w Polsce nie miaa, charakter cho-

robliwy uczucia zbyt wyostrzonego, zbyt wyrafinowa-
nego i wydelikaconego. Takiego uczucia typem jest

Gustaw.

Ale takim wyobraajc sobie — trafnie czy myl-
nie— modzieca, jak wyobraamy sobie poet, miar
jego i si, w tych pierwszych pocztkach?

Widzc, e w tych pocztkach on razem, jedn^^m

tchem prawie, tworzy Dziady, Grayn i Od do Mlo
doci, sdz, e on zanim jeszcze tworzyd zacz, mia
ju w sobie wszystkie pierwiastki swojej przyszej wiel-

koci: nie w tym stopniu potgi, co póniej, ale je mia.

On jest odrazu takim, jakim ma byd zawsze: rozwinie

si, rozronie si, ale si nie zmieni. Uczucie czo-

wieka zmieni dwa razy przedmiot, zmieni si pojcia,

zmieni si denie duszy, ale natura talentu nie zmie-

nia si od pocztku do koca. Podnosi si, chwilami

sabnie, ale ma ju od pocztku ten charakter, jaki za-

chowuje w swoich dzieach najwyszych.

Wiedzc, e „Dziady" s poematem osobistym, e
przetworzenie Gustawa w Konrada jest history, mo-
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na wnie, e Mickiewicz przed swoj mioci musia
byc takim, jak Gustaw z pierwszej czci „Dziadów^.

Jeszcze w spokoju, szczliwy przyjani i poezy, ale

ju .przeczuwajcy, e mu to n'e dugo wystarczy; jesz-

cze dusza nie czynna i jeszcze niezupenie rozwinita,

ale ju pragnca tego rozwinicia, pragnca si pozna
w jakiem uczuciu wszectiwadnem i wszystko ogar-

niajcem. W Mickiewiczu, przed potrceniem jego du-

szy przez mio, ju w pierwszej epoce musiao w mo-
noci by wszystko, co skadao jego geniusz, tylko

bezwiednie. Róne s dzieje i drogi ksztacenia poe-

tów: z pocztków Krasiskiego niktby nie by wywró-

y, e on wyronie kiedy na autora „Nieboskiej Ko-

medyi" i „Psalmów"—u Mickiewicza, zaraz w poczt-

kach, znajduj si cho nie w tym stopniu potgi mo-

e, wszystkie pierwiastki jego wielkoci, doskonao
^Tadeusza" i natchnienie „Improwizacyi", ju on jest

takim, jakim by ma, rozwinie si, i rozronie si, ale

si nie zmieni. Uczucie czowieka zmieni dwa razy

przedmiot; zamiast cierpie nad sob, zacznie cierpie

za miliony, Gustaw stanie si Konradem. Póniej, do-

szedszy tam, gdzie ju twórczo ludzka si koczy
i wyej pój nie moe, odrzuci poezy, zrzuci j z sie-

bie, jak dziecinn sukni, z której si wyroso, bdzie szu-

ka bezporedniego poczenia z Bogiem. Ale twórczo
poetycka, natura talentu, nie zmienia si ani razu, pod-

nosi si wyej, chwilami spada, ale od pierwszej chwili

ma ju ten charakter, który zachowuje w swoich dzie-

ach najwyszych. Dziwiono si nieraz tym nierówno-

ciom, temu jakoby nieregularnemu postpowi Mickie-

wicza; dziwiono si, e w jego dzieach nie mona ozna-

czy porzdnego stopniowania doskonaoci, e „Gra-

yna" artystycznie tak doskonaa, idzie przed „Wal-

lenrodem", który przewysza j natchnieniem, ale ja-

ko dzieo sztuki, jest od niej niszy; dziwiono si, e
trzecia cz „Dziadów", artystycznie najwicej pud-

lega krytyce, co do czasu graniczy z t absolutn
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piknoci, która si nazywa „Tadeuszem". Przyzwy-
czailis'my si u innych poetów i artystów, nawet naj-

wikszych, do pewnych zmian nietylko sposobu two-

rzenia, ale samej natury talentu pod wpywem zewn-
trznych przej i zdarze ycia; przyzwyczailimy si
do tego, e dziea poety daj si dzieli jak pokady
geologiczne, na epoki, z których kada ma swoj ce-

ch, jeeli nie swoj szko i manier. U Mickiewicza
dzielimy atwo na takie epoki wewntrzne ycie czo-

wieka, ale nie ksztacenie si jego poetycznego geniu-

szu i ztd wpadamy w pewne pomieszanie, nie wiemy
jak go uchwycie i uoyd i zdaje nam si, e w roz-

woju tej twórczoci jest jaki niead, jaki chód nie-

logiczny i nieprawidowy. Otó nie wiem, czy to, co

si nam bezadem wydaje, nie jest poprostu skutkiem

tego, e ten talent odrazu, od pierwszej chwili, jest

ju gotowy, zupeny, uzbrojony we wszystkie swoje

bronie jak Minerwa; a to, co si nam zdaje niewytó-
maczon w nim fiuktuacy, to jest tylko skutkiem te-

go, e raz jeden, drugi raz inny pierwiastek tego ta-

lentu bierze gór : w „Graynie" wyobrania i rozs-

dek, w „Wallenrodzie" i „Dziadach" uczucie, dopóki

wszystkie trzy nie pocz si w równej mierze, w naj-

doskonalszej równowadze i harmonii w j,Panu Tadeu-

szu", który jest ostatniem i najwyszem sowem jega

geniuszu. Zdaje mi si, e na epoki i na warstwy dzieli

mona uczucia Mickiewicza i jego wewntrzne dzieje,

nie jego poetyczn twórczo.
Zdaniem naszem, waciwem pitnem jego geniu-

szu jest szczliwa proporcya i harmonia midzy wa-
dzami twórczemi. Trzy s, które skadaj geniusz poe-

tyczny, odpowiadajce trzem pierwiastkom doskonao-

ci. Uczucie, wyobrania, wreszcie myl, rozum. Od
stopnia potgi tych trzech piarwiastków i od ich har-

monijnego poczenia zawis stopie wielkoci, zawis
geniusz poety. Uczucie samo, choby najwzniolejsze

i napotniejsze, bez wyobrani nie stworzy nic pik-
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nego, co najwicej samo siebie zdoa piknie objawie;

bez rozumu zabka si samo w sobie. Wyobrania,
która, jak dobrze mówi niadecki, sama przez si nie

yje, ale wspiera si tylko uczuciem, myl, pamici,
yje z innych wadz duszy, bez hamulca i kierunku

rozumu odbiegaby od rzeczywistoci i prawdy, roia-

by tylko jakie mary bez ksztatu i znaczenia; z rozu-

mem bez uczucia zdobyaby si co najwicej na pikne
ksztaty bez duszy i ycia. Rozum wreszcie, myl, bez

wyobrani i uczucia, wydaby moe nauk, filozofi,,

ale nie poezy, nie sztuk; doszedby do prawdy mo-
e, ale nigdy do piknoci. Równo i harmonia mi-
dzy temi trzema wadzami czy pierwiastkami geniuszu,

jest rzecz najrzadsz na wiecie.

U Mickiewicza stosunek ich by dziwnie, rzadko

szczliwy. Byli moe poeci z fantazy bujniejsz, roz-

maitsz, z równie plastyczn byo ich bardzo mao.
U Danta, u Shakespeare'a, i u Gothego, myl moe bya
potniejsza, moe obejmowaa wicej i sigaa gbiej,

moe lepiej przenikaa na wskro natur i dusz czo-
wieka; ale nie wiem, czy u Mickiewicza nie trzymaa
lepiej fantazyi na wodzy, anieli u Danta, nawet nie-

raz u Shakespeare'a, czy nie byo z nim tak jak z Go-

them, u którego refleksya, poczona z wyobrani,
sprawiaa t najtrafniejsz miar, t artystyczn do-

skonao, t skoczonor jak Shakespeare miewa tyl-

ko miejscami i czasami. Zreszt, jeeli bierzemy myl,
rozsdek, za ywio prawdy i miary w poezyi, to w ka-
dym razie tego ywiou jest w Mickiewiczu, w jego

umyle i w jego pomysach, w jego postaciach wi-
cej, anieli w Byronie.

Co do uczucia, to istotnie zdaje si przewaa
u Mickiewicza; wszystko jest niem przejte, przesike,

nawet „Pan Tadeusz", najbardziej objektywny z jego

utworów, ten, w którym osobisto autora nie wyst-
puje zgoa, nawet tam widoczne jest, e poeta widzi

ten wiat, który maluje przez pryzmat uczucia. Ale
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uczucie to nie szkodzi prawdzie i plastycznoci postaci;

nie jest to jak Byrona owo nieposkromione uczucie oso-

biste, które si wybija jak cecha na kadym pomyle
poety, które si wdziera w kad jego posta, i spra-

wia, e w kocu nie mona rozpozna gdzie si ko-
czy Byron, a gdzie zaczyna „Korsarz" lub „Manfred".

Tak jak w dobrym obrazie nie wida soca, a prze-

cie wszystko jest tem socem owiecone, ogrzane, na

wskro przeniknione, tak u Mickiewicza wszystko jest

oywione, ozocone, przejte uczuciem: i gdyby mona
wyjd, wypompowa z „Pana Tadeusza" ten pierwia-

stek liryczny, to on nie staby si przez to plastycz-

niejszym jak jest, ale zimniejszy byby, takiego uroku,

takiego wraenia juby nie wywiera. Dowód mamy
na innym poemacie Mickiewicza, jedynym, w którym
tego pierwiastku lirycznego niema, na „Graynie'', któ-

rej niezaprzeczona i niezrównana doskonao artysty-

czna nie pomaga na to, e ten poemat po „Tadeuszu"

najdoskonalszy, przecie ze wszystkich Mickiewicza

robi najmniej wraenia, jest najobojtniejszy.

Uderzajcy wybitny charakter uczucia u Mickie-

wicza jest ten, e ono jest bezosobiste, e on sam nie

jest jego przedmiotem; i moe dlatego widoczne jest

w niem takie stopniowanie, taki postp do coraz wy-
szej piknoci. Najosobistszerti, najbardziej zwizanem
z nim samym i z jego szczciem, jest to, które si
odezwao pierwsze, mio pierwszej kochanki—potem
wychodzi ono z siebie, wyzuwa si ze wszystkiego,

co indywidualne i wasne, staje si zbiorowem uczu-

ciem milionów, przechodzi cae w miod ojczyzny,

dla siebie ju z niego nie zostaje nic. Póniej, tego

przedmiotu ju nie traci, nie zmienia go, ale stara

si pojd go i kochad wyszym, doskonalszym sposo-

bem: chce si otrzd i wyrwad ze wszystkiego, co ziem-

skie, a kochad tylko Boga, absolutne dobro, i w tem

i przez to, kochad to, co jest dobrego na ziemi, kraj

rodzinny, jako jedn z form, jeden z symbolów dobra na
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ziemi. I tak jak w pierwszej modoci wyszed ze sfery

uczu osobistych, w wysz sfer uczucia zbiorowego,

tak w epoce ostatniej, w tej, w której jego czynno
poetyczna ju bya skoczon, rozszerza si znowu za-

kres tych uczu i obejmuje nie ju naród jeden swój,

ale ludzko, poczon w mioci prawdy, sprawiedli-

woci i Boga, w jakiem idealnem braterstwie, które

stao si jedn z podstaw doktryny, w której jego myl
nieraz bdzia, ale uczucie zostao zawsze wzniose

i szlachetne, W tej ostatniej epoce jego ywota czyn-

no poetycka ju si skoczya, niema wic mowy
o poetycznem natchnieniu, próno byoby chcie do-

chodzi, do jakiej potgi byoby si ono wznioso, gdyby
by poetycznie tworzy. W dwóch pierwszych wzbija

si jego uczucie do takiej potgi, jakiej najwiksi poeci

wiata rzadko kiedy dosigli. W pierwszym okresie

uczucie jeszcze osobiste, uczucie mioci, dochodzi do

najwyszego natchnienia w Gustawie; wiadomo sie-

bie, poczucie wasnego geniuszu, znajduje swój wyraz

najwspanialszy w „Farysie", a zwaszcza wznosi si do

potgi niezmiernej na przejciu wanie z niszej sfery

uczu wasnych do wyszej uczu zbiorowych, w Im-

proicizacyi\ uczucie patryotyczne dochodzi swego szczy-

tu w Pieni Wajdeloty, w niektórych ustpach Tadeu-

sza. W Graynie znowu, w ostatnim ustpie Dziadów

przewaa pierwiastek wyobrani, kierowanej refleksy,,

pierwiastek artystyczny; w Tadeuszu cz si wszyst-

kie trzy trzy w równej mierze i w najdoskonalszej har-

monii i skadaj si na arcydzieo Mickiewicza, jedno

z wielkich arcydzie wiata. A przez ten szczliwy
stosunek trzech pierwiastków poetycznego tworzenia

by Mickiewicz tym najdoskonalszym, pierwszym, wy-
szym nad zmiany czasów, smaków i cywilizacyj, nie-

miertelnym poet swego narodu, by on, gowa i ojciec

poezyi romantycznej, klasykiem w caem znaczeniu

sowa, jedynym klasykiem w Polsce, klasykiem jak

Grecy i jak Gothe.
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A ten stosunek cho si dopiero na ostatku uwy-
datni w jednem dziele, by w nim od pocztku; do-

wodz tego pierwsze jego dziea: Grayna i czwarta

czd Dziadów.

Jak pierwiastki wielkoci ukazuj si w Mickie-

wiczu odrazu, tak daj si w nim odrazu dostrzedz te

usposobienia i skonnoci, które w tym samym czo-

wieku wydaj si dziwne, bo niezupenie z sob zgo-

dne. W swojem tworzeniu ma Mickiewicz, obok naj-

doskonalszego zmysu rzeczywistoci i najrzadszego

daru jej przedstawienia poetycznego (Pan Tadeusz),

oczywist skonno do odrywania si od rzeczywisto-

ci, do przewidywania, do mistycznego mylenia {Wi-

dzenie Ksidza Piotra). Z tej skonnoci wyszed z cza-

sem jego Mesyanizm. W pismach prozaicznych, w ar-

tykuach, pisanych do emigracyjnego Pielgrzyma, znaj-

dzie si raz dziwna, rzadka trzewo umysu i zna-

jomo rzeczywistoci, kiedy inne wyszy widocznie

z umysu marzcego, rozmarzonego, i do tamtych nie

przystaj. Wskazywaoby to, e w naturze czowieka
nie byo tej doskonaej równowagi i harmonii, jaka

bya w naturze talentu. Ta rónica czy dwoisto uspo-

sobie, daje si widzie zaraz w jego modoci. Mic-

kiewicz sam przytacza Romantycznoó i Ode do Modo-
ci na dowód, e jego wiara w Towiaskiego bya przy-

gotowana caem jego dawniejszem yciem; i ma w tem
suszno. Z drugiego rodzaju usposobie wypyna
teraz Grayna i niejeden z mniejszych wierszy. Czem
si ta róno tómaczy, zkd pochodzi, objani nie

próbuj; widzc t} Iko, e si objawia w jego dzieach,

wnosz, e by w nim musiaa.

W roku wic 1822 wyszed pierwszy tomik Mic-

kiewicza, Ballady i Romanze.

Tu, w nawiasie, jedno mae wspomnienie: wspo-

mnienie z przed lat wielu i wielu, jednej rozmowy
z Lucyanem Siemieskim.

Byo to w dzie pochmurny i ciemny, rozmowa
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toczya si na dworze; na raz jedno nie wiedzie zkd
uderzenie wiatru rozpdzio cimury, ukaza si jasny

bkit i najpikniejsze soce: „Widzisz to?—rzek Sie-

mieski.—Prawda, e przed cliwilg, byo szaro i ciemno

i smutno? Prawda, e teraz jasno i piknie, inaczej?

Tak byo za moich czasów, tak byo, kiedy wyszy
pierwsze tomiki Mickiewicza. Ciodzilimy, jak we mgle

i w chmuracli, bez wiata, bez wolnego lekkiego od-

dechu: naraz rozstpiy si chmury, zobaczylimy nie-

bo otwarte, doznaUmy tego, czegoby by dozna czo-

wiek, yjcy na wiecie przed stworzeniem wiata,

w chwih, kiedy ono zabyso i wszystko owiecio. Ta-

kiego uczucia wy zna nie moecie, jakiegomy do-

znali, kiedy si ukaza Mickiewicz''.



I



II.

Ballad)/ i Bomanze. Forma obca. Powody jej wzitoci. Ballady

Mickiewicza. Oda do Modoci. Mio. Dziady. Milord chorobli-

wa. Dramat fantastyczny. Fantatj^stycznod Dziadów. Cz
Druga. Cz Czwarta. Gustaw i Werther. Pierwszy poemat mi-

oci w Polsce. Drobne zarzuty. Wielkie piknoci. Grayna.
Jej charakter. Powie poetyczna Byrona. Grayna zupenie
inna. Klasyczno. Tre. To historyczne. Litawor i Rymwid.
Grayna. Bitwa. Zakoczenie sabsze. Bi-ak liryzmu. Uczniowie

wilescy. W3'jazd Mickiewicza.

Ballady i Bonianse, ich stosunek do poetów obcych
i do wasnej poezyi ludu, byy przedmiotem bardzo

gruntownych i bardzo skutecznyci bada i opracowa:
na pierwszem miejscu wymieni naley prof. Tretiaka

MicMeicics iv Wilnie i Kownie. Tam czytelnik znajdzie

wszystko, co do tej kwestyi naley, co o niej do dzi
dnia jest wiadome. Zostawiamy j na boku, tu, gdzie

streszcza si trzeba, im wicej, tem lepiej. Nie bdzie-

my te pytali i roztrzsali, która z ballad lepsza, a któ-

ra gorsza; w odpowiedziach na takie pytania, upodoba-

nie osobiste gra zawsze du rol, a z powodów i pod-

staw swoich nie zawsze zdoa zda spraw, O najlep-

szych za zdanie jest tak ustalone i powszechnie przy-

jte, e roztrzsanie byoby zbyteczne *).

*) Ten ustp jest skróceniem artykuu O Pocztkach Poe-

zyi Eomantycznej, drukowanego w Bibliotece Warszaicslcie] w ro-

ku 187S.

-8^ Tarnouiski. „Lltoratura" T. IV. 19
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Poprzestamy wic na ogólnem pytaniu, czy ro-

raantyczno bya na dobrej drodze, kiedy z takim za-

paem rzucia si do tego rodzaju kompozycyi? Roman-
tycznod angielska albo niemiecka, zapewne; ale nasza

polska, która sobie zakada stworzy poezy rodzim,
narodow, czy si zbliaa do celu, uprawiajc z takim

zapaem ballad? Moe to uprzedzenie, ale zdaje mi

si, e sama ta nowa cudzoziemska nazwa bya z
wrób dla ballady, i bya jak gdyby przepowiedni,

ostrzeeniem, e naley poetom obchodzi si bardzo

ostronie z t nowoci. Ballada bowiem z natury swo-

jej powinna byc blizk poezyi ludu, powinna mie
naiwno i atwowierno ludowych poj i wyobra-

e, powinna swój przedmiot, zwykle jaki wypadek,
stara si przedstawi tak, jak on si przedstawi w fan-

tazyi czowieka prostego, uderzonej niezwyczajnoci
lub okropnoci tego faktu. Jeeli ballada nie jest ta-

k, nie bdzie dobr. Otó czy mona byo wróy
wietn przyszo u nas kompozycyi, która z natury

powinna by blizk pojcia i usposobienia prostego

ludu, a która sam swoj nazw cudzoziemsk, obc,
dla ludu niezrozumia, wiadczya, e nie wyrosa na

tym gruncie swojskim. Poeci angielscy znajdowali

w górach szkockich nietylko gotowe treci do ballad,

ale, cho pod inn nazw, form ioh prawie gotow,
któr potrzebowali tylko wyksztaci i obrobi, nie

zmienia, ani stwarza. Poeta polski rozkochany w bal-

ladzie musia naprzód szuka w podaniach lub pie-
niach gminnych treci, któraby tym sposobem opowie-

dzie si daa, a potem musia t tre, te pomysy,
stosowa dopiero do formy nowej, jakiej one pierwot-

nie nie miay. Mickiewicz sam (w rozprawie o klasy-

cznoci) okrela ballad jako „powiastk osnowan
z ycia pospolitego albo z dziejów rycerskich, oywio-
n dziwnoci ze wiata romantycznego, opiewan to-

nem melancholicznym, w stylu powan, w wyrae-
niach prost". Otó w naszych pieniach i powieciach
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gminnych, znajdzie si wiele ywiou fantastycznego,

ale ten ywio dramatyczny i rycerski, na którym wa-
nie polega istota i pikno ballady angielskiej i nie-

mieckiej, i który jest w poezyi gminnej tamtych kra-

jów, tego w naszej niema, bo go niema w pamici lu-

du, byc go nie moe, bo rycerstwa i rycerskiego ycia
w znaczeniu feudalno-romantycznem lud nasz nigdy

nie widzia. Zatem ballada miaa by dzieckiem poe-

zyi ludu, jej powtórzeniem niejako w poezyi artysty-

cznej, a zajmowaa si gównie przedmiotami, których

w wyobraeniu, w fantazyi, w pamici i w poezyi lu-

du polskiego nie byo. Nie sama nazwa wic, nie sa-

ma forma, tre take musiaa nieraz by importowanjj

z zagranicy i przerabian na produkt krajowy; albo ie-

eli materya surowy znalaz si na miejscu, to mu-
sia by przerobionym na sposób zagraniczny, stoso-

wa i nagina si do wymaga ballady. Wynika z te-

go, e ballada bya u nas nietylko produktem sztucz-

nym, rolin egzotyczn, ale nadto, e, majc si zbli-a do form i wyobrae poezyi ludu, a bdc tym
wyobraeniom obc, bya z góry ju naraona na sprze-

czno, na wewntrz dysharmoni, na przymus i uda-

wanie, których nie zawsze zdoaa unikn, i tylko

u prawdziwie wielkich mistrzów.

Nasi mJodsi romantycy tymczasem, uwiedzeni

przykadem Walter-Scotta, Byrona i Niemców, zachwy-

ceni piknociami ponuro-strasznych ballad, które po-

dobay si im tem wicej, im jaskrawiej odbijay od

mdej, sodkawej, klasycznej elegii lub sielanki, rzucili

si do ballady z ca ciekawoci porywcz i atwo-
wiern, z caem upodobaniem w nowoci, i udzili sami

siebie, e odradzaj poezy w pojciach i uczuciach

ludu, kiedy naprawd naladowali tylko poetów za-

granicznych, lub w najlepszym razie podkadali pod

gotowe poyczone formy tre jakiej zasyszanej przy-

padkiem ludowej polskiej powiastki. Byo za rzecz
naturaln, e wród znacznej liczby tych, którzy do
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poezyi powoanie mieli lub mie mniemali, takich byo
niewielu, których wyobrania bya na siach pocz
jak cao wiksz; wikszo za z wielk radoci
chwytaa ten rodzaj, który naprawd wielkiego zasobu

wyobrani nie potrzebowa. Jaki wypadek mniej wi-
cej straszny, noc, wiato ksiyca, duo ponurego ko-

lorytu, i jest gotowa kopia Walter-Scotta lub Biirge-

ra. Ztd ta wielka u nas liczba ballad pomidzy ro-

kiem 1820 a 1830, kombinacyj zwykle nie zbyt szcz-

liwych form, a nieraz i treci angielskich lub niemie-

ckich, z wyobraeniami niby to ludowemi polskiemi,

mieszaców dwóch ras, dwóch wiatów odmiennych,

krzyowanych najczciej na lepo; ztd te panny, wy-

gldajce smutno z wiey zamkowej, czyli nie jedzie

kochanek, który zjawia si dopiero w ostatniej chwili,

kiedy panna, zmuszona przez ojca tyrana, ju, ju miaa
przysiga innemu; ztd te róne duchy i widma, brz-

kajce acuchami, wzdychajce, paczce, i wszystkie

romantyczno-ponure historye, w które obfitowaa nasza

poezya po roku 1820, a które Mickiewicz tak dowcip-

nie wymia w tej balladzie, której przeraajce wra-

enie zawiso od drczcej wtpliwoci, czy zjawiajce

si widmo jest „bies czy pies".

Mickiewicz za swoich czasów wileskich, a nawet

kowieskich, yjcy poród caego grona modych ro-

mantyków, jak oni przejty zapaem dla poezyi angiel-

skiej i niemieckiej, i cho przez nich wyszczególnia-

ny, jednak nie wiedzcy jeszcze, e rónica midzy
nim a tamtymi bya tak wielk, naturalnym sposobem

ulega tym samym wpywom, i pisa co oni. Wszyst-

kie niemal jego ballady datuj z tych lat najmod-
szych, wszystkie prawie wyszy w pierwszym zaraz to-

miku jego poezyj w r. 1822. Póniej, kiedy si wzniós
ponad wzgldy i wpywy biecej romantycznoci, od-

rzuci on ballad, i napisa ju tylko jedn: Alpuhare;

a czy si to stao z umysu, czy przypadkiem, zawsze
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to dla ballady wiadectwo niepochlebne, e zrazu upra-

wiajc j tak gorliwie, zarzuci tak prdko i tak zu-

penie. Ale i w tych pocztkach, chód pisa to, co wszy-

scy, i jego ballada, cho jej daleko do jego innych

natchnie, nie jest tym utworem sztucznym i z sob
samym sprzecznym, jakim bywa u wielu wspócze-
snych. On jeden umie tak zastosowa form ballady

do poda lub poj ludowych, albo z tych poda i poj
tak wybiera tre do ballady, e nie znad mieszaniny

ywiou obcego i swojego, nie znad sprzecznoci; ta bal-

lada nie jest sztuczn. Czy jest zawsze pikn? Inne

pytanie. Zbrodnia to niesychana, Patii nabija Pana, jest

z powieci gminnej wzite, jest do niej zblione form,
„ronij lilio wysoko, jak pan ley gboko", takich rze-

czy jest peno w poezyi gminnej; niektórzy ceni te Lilie

bardzo wysoko. Nieszczególna jest Hybka-, dla Tukaja
moe to szczcie, e nie jest skoczony, przez co brak

nam podstawy do sdzenia go. Romantyczno wreszcie,

do której Mickiewicz sam przywizywa wag, któ-

r w latach póniejszych przedstawia jako poczucie

zwizku midzy wiatem ziemskim a nadzraysowym,
jako dowód, e w ten zwizek zawsze wierzy, Eonian-

tyczno ta, jako allegorya nie do wyrana, jako bal-

lada zbyt allegoryczna, w wyraeniach prosta, ale pro-

stot wymuszon, sztuczn, umyln, ta do piknoci
liczy si nie moe, a co najgorzej, nie dowodzi tego,

czego dowie miaa: dziewczyna ma przywidzenie,

nie widzenie. Niektóre ballady s pod t form do
przezroczyst alluzy, artobliw lub aosn, do nie-

szczliwej mioci poety, do jego stosunku z Maryl.
Takie s naprzykad To Lubi i Budarz, bardzo adne
obie, ale alluzya jest w nich tak widoczna, e zu-
dzenie staje si niepodobiestwem; zbyt wyranie czu-

jemy, e jestemy w sferze indywidualnych uczu poe-

ty, ebymy mogli uwierzy, e to fantastyczny wiat
ballady. Panicz i Dziewczyna w gaiku zielonym, to obra-

zek peen wieoci i wdziku, przy pogodnem niebie
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i jasnem wietle sonecznem, ale pikniejszy moe od

tajemniczych ksiyców i ponurych chmur zwyczajnej

ballady. Ucieczlui, przerobienie, zastosowanie Lenory
do jakiej litewskiej gminnej powieci o zaczarowanym
koniu, unoszcym upiora, jest niezawodnie godne Le-

nory, która uchodzi zawsze za najpikniejsz z ballad:

ale Ucieczce ujmuje wartoci to, e jest przerobieniem

Lenory. Zsl to jest ballada inna, ta ju niezaprzeczenie

oryginalna, osnuta na jakiej miejscowej litewskiej

legendzie, a dorównywujca najpikniejszym balladom

zagranicznym: Switeskmka. Ta, jako ballada, jest do-

skonaa, klasyczna, i jest królow ballad polskich, jak

Lenora podobno królow ballad w ogólnoci. Ale, czy

nie bardziej oryginalne i samorodne s te ballady „od

gminnych wcale róne, wesoe i dowcipne", o których

wspomina Mickiewicz, jako o rodzaju osobnym, mó-
wic o balladzie angielskiej? Pani Twardoiuska i Budry-

sy, nie maj pretensyi by poetycznemi, nie maj ta-

jemniczego zowrogiego kolorytu UciecsM, ani fanta-

stycznego kolorytu witezianki, s to byski dobrego

humoru, pogodnego usposobienia, ale maj moe wi-
cej prawdziwej polskiej fizyognomii, swego wasnego
typu, ni wszystkie ballady powane.

To, co si powiedziao o charakterze cudzoziem-

skim ballad i ich sztucznem przesadzeniu na grunt na-

szej poezyi, stosuje si do romanzy; tylko e ta, mniej

okrelona, mniej opowiadajca, czsto tak dowolnie

wybiera sobie przedmioty i ton, e nieraz ma si ochot
spyta, dla czego ta romanza nie nazywa si ballad,

albo innym razem, czem ta romanza róni si od ele-

gii, albo od piosnki, albo od jakiejkolwiek bliej nie

oznaczonej formy wiersza. Kurhanek Maryli uchodzi za

najbardziej udatn romanz Mickiewicza; on sam mu-
sia przywizywa do niego warto, skoro go wspo-

mina w „Dziadach". „Kurhanek" ten jest bardzo adny,
ale eby powiedzie, e zupenie wyzwolony z konwen-
cyonalnoci dawnej sielanki, tego miao powiedzie
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nie mona. Te trzy cieki, prowadzce do mogiy, te

trzy tsknoty, które jak na komend schodz si i roz-

wodz swe ale, ta przemowa przyjacióki, to wszyst-

ko jest tak umylnie ol:)razkowo ukadane, e ma co-

kolwiek wypezego koloru i zwietrzaej woni sielanek

Karpiskiego.

Wród tych drobnych wierszy by jeden nie dru-

kowany w tomiku z roku 1822, ale ju napisany i po-

wtarzany z uniesieniem radoci i zapau, który napraw-

d dawa miar lirycznego natchnienia Mickiewicza,

jego potgi.

Oda do Modoci ma ten przywilej, szczliwy czy

smutny, e do dzi dnia jeszcze budzi w ludziach na-

mitno. Wielbi j i miuj ci, którzy w niej widz
hymn wasnego tryumfu, ze zgroz mówi o niej ta-

cy, którym si zdaje, e ich odsdza od czynnoci, od

zasugi, od dobrej woli i szlachetn}/ eh uczu, prawie

od samego prawa do ycia. Jedni bior radzi jej so-
wa za ewangeli, drudzy przypisuj jej wpyw naj-

zgubniejszy, robij odpowiedzialn za wszystkie u nas

zarozumiaoci i pychy, za wszystkie dania i zachce-

nia ludzi, przechodzce miar ich siy i zasugi; wi-
cej nawet, na ni rzucaj wielk cz odpowiedzial-

noci za wszystkie nasze klski publiczne.

Zwaywszy j sumiennie, znajdziemy, e nie jest

ani ewangeli, jak chc jedni, ani zbrodni publiczn,

jak mówi inni. e niedowiadczenie, niesumienne rwa-

nie si do kierowania sprawami publicznemi bez po-

trzebnego na to rozumu i siy, wiele nam zrobiy ze-
go, to pewna: e „Oda do Modoci" która losy wiata
zdaje na sam tylko zapa i w niego tylko wierzy, mo-
ga nie jednego skusi w dobrej wierze do porwania
si do rzeczy, której nie podoa, to byd moe; e nie-

raz moga byd naduyt w zej wierze do takiego sku-

szenia, to prawdopodobne. Ale przypuciwszy nawet,

e na ze uyt byd moga, to jeszcze nie idzie za tem,
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eby bya ze stworzya. Takie porywy zapau, pene
dobrej wiary, a szkodliwe wtedy, jeeli nie id w pa-

rze z rozumem i dowiadczeniem, i takie niesumienne

ambicye, rwce si przez prónod, przez mioó wa-
sn, do dziea, któremu podoa nie mog, to s rze-

czy ogólnie ludzkie, stare jak wiat, w Polsce stare

jak sama Polska, które byy, kiedy jeszcze o Odzie

Mickiewicza nie byo sychad, bd nawet, gdyby ona

zagina; a szkody, jakie przyniosy, byyby przyniosy
tak samo bez niej, odpowiedzialno za nie spada nie

na Od do Modoci, ale w czci na rzeczy dobre, le
uyte, zapa i mio ojczyzny, w czci wikszej, na

rzecz z, na mio wasn, namitn, nieograniczon
mio siebie, u ludzi lub stronnictw. Ze byo, ale je-

go przyczyna tkwi gbiej, anieli w wierszu, choby
najpotniejszym, tkwi w samym rdzeniu natury ludz-

kiej. e Oda do Modoci moga komu wyda si apo-

teoz i uprawnieniem zapau samego, a przeczeniem
rozumu i sumiennej rozwagi, e moga niekiedy prze-

mawia do zych skonnoci czowieka, mianowicie do

zarozumiaoci i pychy, i e przez to moga na ludzi

dziaa le, to przypuci mona; ale przypuciwszy
nawet, e by wpyw zy, to stanowczy on nie by,
by bardzo podrzdny, bez niej te same ze skonno-
ci byyby dziaay tak samo , dobre byyby tak sa-

mo day si le uy. Tyle w odpowiedzi tym, którzy

si „Od" gorsz.

A innym, tym, którzy urywki^ z „Ody do Mo-
doci" cytuj, jak teksty z Pisma w., na dowód, e
w nich i z nich jest zbawienie wiata, uwaga i proba,

eby tych rzeczy piknych nie konfiskowali dla sie

bie tylko, nie monopolizowali. Bo czy doprawdy ten

wstrt do „pazu w skorupie", który sam sobie jest ste-

rem, eglarzem i okrtem, ma by wycznym przy-

wilejem lat dwudziestu? Czy tylko w tych latach mie-

ci czowiek „w szczciu spólnem wszystkich cele''

i yje nadziej, e kiedy przecie „wyjdzie z zamtu
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wiat ducha?" Byoby le i smutno ze wiatem, i le
z kadym z osobna czowiekiem, bo modod nie trwa,

a cóby mu zostao, gdyby to byo monopolem mo-
doci? Szczliwy i silny w uczuciu modoci swojej

i swoich przyjació, szczliwy i silny uczuciem cise-

go z nimi zwizku, mody zwaszcza, ufny w swoj
si i w szlachetno swego serca, móg Mickiewicz

ufa w „orl swych lotów potg", woa „dalej z po-

sad bryo wiata" i wierz3^, e ona istotnie „nowemi
pójdzie tory". Ale miayby by ten, ktoby te sowa
chcia przymierza do siebie, a pochy, ktoby z nich

chcia prawa wiata i historyi wyciga. „Rozumni
szaem" (natchnieniem, zapaem)...— Niestety! prawda,

e natchnienie i zapa mog czasem dziaa wicej ni
rozum; ale one nie 'trwaj, czowiek do nich na dugo
nie zdolny, struna wytona rozpra si i opada; a tym
czasem ycie nie jest „jedn chwilk" i kto chce y,
musi y bez przerwy dnia, godziny, chwili, ustawi-

cznie, cigle, mozolnie. „Zapa tworzy cudy"—prawda,
ale zapa nie trwa, a gdy on opadnie, jak opada musi,

có wtedy nam zostanie, jeelimy tylko szaem (za-

paem) rozumni? Wtedy? Wtedy wzbijamy si w „raj-

sk dziedzin" wprawdzie, ale w dziedzin „uudy",
z której nas rzeczywisto wygania i strca na eb.

A nie na to zaprawd ma nas „ni wiza zota", nie

na to mamy wiedzie e „w szczciu spólnem wszyst-

kich cele' eby si w tych rajskich dziedzinach za-

myka. Nie na to „nad martwym wzlatywa wiatem"
eby wzlata „w rajskiej dziedzin uludy\ ale na to,

eby t smutn ziemsk dziedzin rzeczywistoci swe-

mi rkami zrobi nie rajsk, ale choby tylko mniej

ziemsk ni jest — nie „nadziej obleka w zote ma-

lowida", ale obleka w nie rzeczywisto, nie „nowo-

ci potrzsa kwiatem", ale rozsiewa po wiecie ziar-

na z owoców pracy i wytrwania, to cel, i to obowi-
wizek, wszystkich, czy im lat dwadziecia czy sze-
dziesit. Bdmy rozumni szaem, jeeli nam to nat-
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chnieiiie bdzie danem, zgoda; ale ten rodzaj rozumu
od nas nie zaley naprzód, nie jest w naszych rkach
i na dugo nie starczy. A to zaley od nas, ebymy
byli rozumni na codzie i zawsze, rozumni rozumem^
wytrwaoci i cnot. „Ze saboci ama uczmy si
za modu?"' Dobrze, z wszelk saboci, ze saboci
rozumu, zdolnoci, lenistwa, mioci wasnej, egoiz-

mu — ale nie próbujmy bryy wiata rusza z posad

i pcha nowemi tory, dopóki nasza wasna brya, ta

maa bryka naszego serca, nie zbya tej spleniaej ko-

ry, dopókimy jej nowymi tory nie pchnli. A wtedy,

kto tak „eb urwa Hydrze", ten moe .,zdusi Centau-

ry"; brya wiata ruszy z posad, kiedy si ruszy brya
kadego na niej czowieka. Toby by Mickiewicz sam
w póniejszych latach odpowiedzia fanatykom „Ody
do Modoci"; byby im powiedzia, e w szczciu spoi-

nom wszystkich cele, ale droga do tego celu prowadzi

przez odmian, przez wyszlachetnienie, przez wydo-
skonalenie kadego. wiat ducha eby wyszed z za-

mtu historyi, musi pierwej wyj z zamtu naszych

wasnych serc, uczud, namitnoci, saboci, uprzedze,
z zamtu naszych myli, sów i uczynków. Wtedy si
zjawi „jutrzenka swobody, a za ni zbawienia soce";
bez tego zostaniemy zawsze w „rajskiej dziedzinie",

ale w dziedzinie uudy, i bdziemy zawsze „oblekali

w zote malowida nadziej", która si nam zawsze w
rku rozbije.

Taki by by, pomidzy chórem uwielbie i chórem
narzeka, gos bezstronnej prawdy o tej wspaniaej

poezyi, która bya wczesn jutrzenk poezyi Mickie-

wicza, która bya na prawd Od w caem i najwy-
szem znaczeniu tego sowa.

Zdarza si zwykle, e okolicznoci zewntrzne daj
poetom popd, potrcenie do tworzenia. Czsto mio
bywa t iskr, która sprowadza wybuch geniuszu. Tak
byo i u Mickiewicza. Historya tej mioci do zwy-

czajna. Modzieniec, bez stanowiska i majtku, kocha;
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panna, cho miaa dla niego jak wzajemno, nie mia-

a do siy, eby si oprze rodzinie, wysza za inne"

go. Posza, a czy to bya zdrada czy obojtno, sku-

tek by ten sam: rozpacz, cierpienie bez granic. Rów-
nie obojtn jest dla nas i osobisto tej kobiety; w ta-

kich razach nie chodzi nigdy o kobiet jaka ona bya,

tylko o to, co sprawia, jaki skutek wywara ta przy-

czyna. Tej nie znamy: kobieta w aobie z Dziadów

nie daje o niej adnego wyobraenia. Wspóczeni
wiadkowie tych czasów, przyjaciele Mickiewicza (Do-

meyko, Odyniec, Januszkiewicz, Kowalewski), zacho-

wuj dla niej pewien rodzaj pobaliwoci. Opisuj j
jako istot do zwyczajn; jako twarzyczk adn, ale

nie bardzo, do pospolit i nieznaczc; jako inteli-

gency miern; jako serduszko dobre, spokojne, nie

zdolne uczu bardzo silnych, bd to w dobrem bd
w zem. Mówi o niej jednem sowem: „Taka panna
jak wszystkie"; dodaj tylko, e miaa wyobrani nie-

co sentymentaln, i e lubia zatapia si w smutnych
romansach. To wszystko kazaoby mniema, e bya
to istota do zwyczajna, prawie tuzinkowa; ale có to

ma do rzeczy? Ta, która dla wszystkich jest „taka

jak wszystkie panny", dla jednego bdzie jedyn na

wiecie, bdzie wicej ni reszta wiata, a jakakolwiek

bya ona, przyczyna, to skutek bdzie jeden, tego jed-

nego wzniesie w niebo, albo mu zamie serce i ycie.

ladem, pomnikiem, tej mioci i jej smutnego ko-
ca, jest druga i czwarta cz^k Dziadów.

Znowu nie bdziemy dochodzili, co w nich po-

dobnego do „Werthera", a co przypomina „Now He-
loiz", a co z innych jeszcze róde mogo wsikn
w Mickiewicza i domiesza si (w bardzo maej czci)
do jego pomysu—ten chemiczny rozbiór jest ju zro-

biony (Tretiak, Kallenbach). Tu poprzesta trzeba na
ogólnem pytaniu, czem s te dwie czci „Dziadów",
co one w poezyi polskiej znacz, czem jest wreszcie
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ich bohater Gustaw, i da równie ogóhi na to pyta-

nie odpowied.
Gustaw z „Dziadów" jest jednym z tych choro-

bliwych bohaterów, z tych ofiar mioci, w które obfi-

towaa ta epoka, a których ojcem i typem jest Wert-
her. Byo co przeciwnego zdrowej i prostej naturze

w tem uczuciu. Naturalnym popdem czowieka jest

zawsze opór przeciwko cierpieniu, z natury czowiek
nie chce cierpie, tylko chce nie cierpie; zatem w nie-

szczliwej mioci jak we wszystkiem innem, wro-

dzony instynkt czowieka jest, wydoby si z uczucia,

które sprawia cierpienie. Instynkt ten, nawet w orga-

nizmach najzdrowszych, nawet z pomoc woli i rozu-

mu, nie zawsze bierze gór nad mioci, a prawie

nigdy prdko; ale w owym czasie oni z umysu, sy-

stematycznie ten instynkt tumili i zabijali. Wola nie

chciaa go wspomaga, wyrabiali w sobie stan sztuczny

i przeciwny naturze rozkochania si w tem miosnem
cierpieniu, a z przeciganiem si tego stanu dochodzili

do tego, e kochali nie ju t kobiet, nie samo uczu-

cie mioci, ale swoje cierpienie. Nowa i pierwszy raz

na wiecie widziana forma kochania siebie; kochali sie-

bie w miosnej mczarni tak, jak czowiek kocha sie-

bie w rozkoszy i szczciu. We fragmencie pierwszej

czci „Dziadów" jest do niezrozumiaa ballada o za-

czarowanym modzecu (Poraju), który przez cae wie-

ki wpatruje si w zwierciado i co chwila wicej po

trochu kamienieje. Zwaywszy, e w „Dziadach" jest

bardzo wiele rzeczywistej historyi, e tego skamienia-

ego modzieca Mickiewicz nazywa w sposób do
przezroczysty, od swego herbu Porajem, trzeba przy-

puci, e to uczucie chorobliwe jest nietylko uczu-

ciem fikcyjnego bohatera poematu Gustawa, ale e ta-

kie byo i uczucie rzeczywistego Mickiewicza.

Tre jest czysto z osobistego uczucia, z tego co

sam dozna i przey; wszystkie uczucia Gustawa s je-

go uczuciami; stosunek do kobiety w aobie jego sto-
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sunkiem do Maryli. Ale oprócz tego co jest wicej
w „Dziadach?" Jakie wpywy s tam widoczne? Co
utworzyo ich form?

Odpowied prosta. e s, „Dziadami", e s przy-

brane w form , w dekoracy ludowego mniemania
i obrzdu, to jest wpyw i skutek poezyi romantycznej,

która szukaa odrodzenia w poezyi gminnej, która tam
chciaa znalec bajeczne ródo modoci, odmodzi
si w prostocie i w nietknitej prawdzie uczud ludz-

kich, i rodzimych polskich. Czy poezya romantyczna

obraa waciw drog po temu, kiedy z wyobrae
i przesdów ludu braa ywcem duchy, upiory i te fan-

tastyczne kreacye, czy rzecz ich wymagaa, czy uspra-

wiedliwiaa czynie, przenosia do poezyi artystycznej,

do poezyi ludzi owieconych, którzy w nie wierzy
nie mogli? To rzecz inna. Ale byo rzecz a nadto na-

turaln, nieuniknion, e poeta, wierzc}^ w odmodze-
nie poezyi przez infiltracy pierwiastków rodzimych,

naczelnik tego poetycznego wyznania, a do tego jesz-

cze bardzo mody, uwaa za dobre i dla jego celu sku-

teczne, wszystko co znajdowa w tych rodzimych two-

rach fantazyi lub uczuciu ludu. Ztd wic mamy t ca
obrzdow i dekoracyjn stron „Dziadów", te gusa,

ewokacye duchów i ich zjawienia; a samo to, obrzd
Dziadóic, nadawao si do jego zamiaru tem lepiej, e
sam uwaa si za nieyjcego na wiecie, za upiora,

zatem w tym obrzdzie móg wyrazi i to uczucie swo-

jego niebytu na wiecie, i te wszystkie których do-

zna, bdc jeszcze na wiecie, i które pamita.
Dlatego obrzd Dziadów, dlatego gularz i widma

dlatego te fantastyczno-ludowe przybory i ozdoby, ten

koloryt poematu. Jego rysunek za, jego budowa, szkie-

let, jego ukad jako dramatu fantastycznego, ten zno-

wu wzity jest z poezyi romantycznej zagranicznej.

Zkd si wzi dramat fantastyczny w poezyi eu-

ropejskiej i jaki by powód jego bytu? Wzi si ztd,
e Gothe napisa „Fausta"; a napisa go jako dramat
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fantastyczny, nie dlatego iby by szuka formy nowej

i fantastycznej, a fantastycznod pojmowa jako wpro-

wadzanie dyabów, duchów i czarownic, ale dlatego,

e swego pomysu w dramat zwyczajny zamkn nie

móg, da mu form dowoln, któr romantycznod na-

zwaa dramatem fantastycznym. A dlatego, e bya tak

dowoln, e adnych regu i przepisów nie znaa ani

uznawaa, dlatego w tych czasach reakcyi przeciw

pedantycznej estetyce francuskiej, rzucili si poeci do

dramatu fantastycznego, czy go ich pomys usprawie-

dliwia i potrzebowa czy nie.

Byron rozpowszechni dramat fantastyczny i wpro-

wadza go w mod. Do, e uprawiany przez Byro-

na, uwicony jego powag, przyjty i podziwiany on

by z zapaem przez ca Europ, a modemu poecie,

który szuka formy dla swoich pomysów, ta natural-

nie nasuwa si pierwsza.

Wzi wic Mickiewicz od Gothego i Byrona dra-

mat fantastyczny jako form dla swego poematu, za

to wzi litewski ludowy obrzd zaduszny, za tre
swoje wasne uczucia i oowiadczenia, i napisa drug
i czwart cz „Dziadów^.

Ale do jakiego stopnia s „Dziady" dramatem fan-

tastycznym? Jeeli w tem znaczeniu, e nieregular-

nym, nie prawidowo zawizanym, rozwizanym, zao-

krglonym, to zapewne Ale jeeli wemiemy fanta-

sLyczno w znaczeniu wpywu jakich istot z drugiego

wiata na istoty i wypadki wiata naszego, to wtedy
okae si, e one s bardzo mao fantastyczne. Rzecz
gówn w „Dziadach" jest cz czwarta i trzecia: Gu-

staw i jego przemienienie w Konrada; wszystko inne,

to s;^ dodatki, przybory, dekoracye, których mogo nie

by, a rzecz nie zmieniaby si przez to wcale. W Gu-

stawie za i w Konradzie jest naj rzeczywistsza histo-

ryczna prawda indywidualnych dziejów jednej duszy,

ale nadnaturalnego niema nic wcale, a przynajmniej

niema potrzeby nadnaturalnoci. Wprawdzie na pier-
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wszy rzut oka, dopóki si sdzi, e poeta wprowadza

Criistawa jako prawdziwego upiora i za takiego go ma,

monaby sdzi inaczej; ale raz doszedszy do niechyb-

nego przekonania, e to jest czowiek yjcy, który

tylko uwaa si za upiora, nie mona w nim widzie
nic nadnaturalnego, nic fantastycznego. W czci za
trzeciej wystpuj wprawdzie anioy i szatany, ale

izy s konieczne? Czy Senator nie móg mie snów
tych samych bez asystencyi dyabów, otaczajcych je-

go óko? Czy ks. Piotr i Ewa nie mogli mie widze-

nia tego samego bez tej widocznej interwencyi anio-

ów? Nie wiem. Co wicej, szatan pychy, który opta
Konrada, który go prowadzi do tego zuchwaego wy-
zwania Boga w „Improwizacyi^, i którego potem ks.

Piotr wyrzuca, móg by, móg natchn Konradowi
te same sowa buntu i wyzwania, a nie by tym dya-

bem osobistym, indywidualnym, który potem przema-

wia rónymi jzykami. Improwizacya, i uspokojenie,

nawrócenie Konrada przez ksidza mogy si tak sa-

mo odby bez niego. Ztd wniosek, e cay ten pier-

wiastek nadnaturalny i fantastyczny w „Dziadach'^ jest

dodatkowy, nie konieczny, pywa po wierzchu, istoty

rzeczy nie zmienia, ani na ni nie wpywa, i daby si
od niej oddzieli zupenie, a ona mimo to zostaaby
tak jak jest. Forma dyalogu, forma dramatyczna bya
dla Mickiewicza konieczn, w adnej innej nie byby
móg tak odda tego, co odda chcia; ale pierwiastek

nadnaturalny i fantastyczny nie by konieczny, by
moe tylko hodem, oddanym panujcemu zwyczajowi;
dramatem fantastycznym w cisem znaczeniu sowa
„Dziady" nie s.

Gdyby pierwsza cz „Dziadów" bya czem wi-
cej, ni zbiorem fragmentów, mielibymy w niej za-

pewne, oprócz szkicu Gustawa i Maryli przed pozna-

niem, obraz tego poznania i stosunku ich a do chwili

zerwania. Cz druga odbywa si ju po spenionem
nieszczciu, ju Gustaw jest upiorem; nie upiorem



304 iliSTORYA LITERATURY POLSKIE.).

prawdziwym w pojciu ludowem, nieboszczykiem tu-

ajcym si po tym wiecie, ale upiorem przez to, e
.,serce zamaro, pier ju lodowata", jest umarym, bo

cho „na wiecie jeszcze, lecz ju nie dla wiata". Jest

upiorem moralnie; jego dusza nie yje, jego serce jest

zabite, jego zdolnod, jego nadzieje, jego zapay, jego

szczcie s skoszone w kwiecie, dlatego sam sobie

wydaje si umarym.
Caa cz druga jest waciwie tylko wstpem,

przygotowaniem; waciwa tred zaczyna si dopiero

w samym jej kocu, ze zjawieniem si upiora milcz-

cego, a rozwija i wyjania dalej. Sama przez si ta

cz byaby niezupen, niedokoczon, niezrozumia-

. Pierwsze widma monaby wzi poprostu za obraz

obrzdu „Dziadów"; ale ostatnie, ten duch z krwaw
ran na piersiach, który wpatruje si w pasterk, wzdy-
cha i milczy, ta pasterka, która go poznaje, to jest

oczywicie jaki stosunek niewytómaczony, jaki po-

cztek bez koca. Wszystko za, co poprzedza zjawie-

nie si ostatniego widma, dwoje dzieci, pasterka z ba-

rankiem, zmary pan, otoczony gromad drapienych
ptaków, owszem, sam obrzd, cmentarz, kaplica, gu-

larz, sawne powtórzone tyle razy: „Cicho wszdzie,

gucho wszdzie" wszystko to jest tylko przygotowa-

niem, tem, dekoracy, na której dopiero zarysowa
si ma prawdziwa scena, scena pomidzy widmem a pa-

sterk w aobie. Widma poprzednie uatwiaj tylko

wstp gówniejszej roli.

Takie jest znaczenie tej czci w caoci poema-

tu. Gdyby za zapyta, jaka jest jej warto bezwzgl-

dna, to w odpowiedzi trzebaby wyzna, e jest w po-

równaniu do dalsz3'ch czci „Dziadów", niestosunko-

wo nisz. Ma ona swoich wielbicieli, by moe, e ci

maj suszno. Naszem zdaniem jednak, dziewczyna

z barankiem, motylkiem i badylkiem jest za adna, za

pasterska, przypomina troch Karpiskiego; a w trze-

ciem widmie, zego pana, s rysy zbyt energiczne i ja-
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skrawe. Nie trzeba byd pedantycznym Osiskim, trze-

ba tylko stara si zobaczy w wyobrani tego trupa,

któremu jeden ptak wyrywa jedzenie „z gby', kiedy

inne odrywaj kawaami ciao od koci, eby uczu,
i ten obraz wchodzi w kategory tych, które wicej
odraaj, ni przeraaj.

Wan i znaczc w caoci poematu, i w histo-

ryi rozwoju talentu Mickiewicza, i w historyi jego y-
cia, jest dopiero cz nastpna, czwarta, Gustaw.

Jakkolwiekbd, jest Gustaw jednym z typów mi-

oci chorobliwej, która zabija czowieka materyalnie

lub moralnie, jest z tej samej rodziny co Werther, co

Jacopo Ortis, co Gustaw pani Kriidner i wielu innych
poetycznych lub romansowych bohaterów z tej epoki.

Jednak róni si od wielkiej ich liczby tem, e ma
wiadomo tego, co w nim jest chorobliwem. Nie

jest to obojtne, objektywne studyum sentymentalnej

egzaltowanej mioci jak Werther, to jest osobiste

wspomnienie; ale tak jak Gothe, piszc Werthera, wie-

dzia doskonale, e Werther jest czowiek chory, tak

Mickiewicz, kiedy tworzy poemat ze swoich dawnych
uczu i wspomnie, ju wiedzia, e w tych uczuciach

by nadmiar i bya chorobliwo. Daje to wyranie do
poznania, duo wyraniej, ni Gothe w Wertherze, kie-

dy mówi, e „to jest godzina przestrogi", e to jest

„nauka": z czego wnie mona, e jego Gustaw poku-

tuje za swoj mio i sam to wie. W pojciu poety,

w pojciu swojem wasnem nawet, Gustaw nie jest

w prawdzie, nie ma susznoci, i dlatego, cho on sam
jako posta naley do bohaterów chorobliwych, to ca-o poematu, czwarta cz Bndóic pojta razem, tak
si nie okae.

e oprócz Werthera jednego, aden z bohaterów

podobnych z nim równa si nie moe, o tem zbyte-

cznie mówi. Dwa wpywy zewntrzne, które wytwo-

rzyy form „Dziadów": literatura zagraniczna i popd
do odmodzenia poezyi w pojciach i uczuciach ludu,

St. Tarnowski. .Literatura" 1. lY. 20
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widoczne s, i na Gustawie. Z pierwszej przeszo w nie-

go to, co w nim jest werterycznego, drugiemu winien

to, e jest upiorem (lub raczej jako taki wystpuje), e
si czy z obrzdem Dziadów, e tego obrzdu przed

ksidzem broni, e szuka duchów w stole lub udaje,

e szuka. Wszystko to jednak, to zewntrzny strój Gu-

stawa, strój zastosowany do mody czasu, kiedy jednak

atwo od niego oddzieli i odróni od tego, co jest

w nim istotnem i koniecznem, co jest treci tej po-

staci, a nie jej przj^padkowym nieledwie ubiorem. Te
ubiory i przybory jednemu mog wyda si piknymi,

drugiemu nie, mniejsza o to, to jest szczegó; cokol-

wiek o nich myle bdziemy, to pewna, e one ko-

nieczne nie s, e istota rzeczy i jej pikno nie ley
w nich, ale po za niemi.

Odrzumy ksidza, dzieci, duchy. Dziady, ga
jedliny, i ca t dekoracy, odrzumy wszystkie po-

zory obkania, zapomnijmy o upiorze, o pustelniku,

o waryacie, wyobramy sobie, e tego wszystkiego nie-

ma, i e z caej czwartej czci „Dziadów" zostao tyl-

ko jedno, opowiadanie Gustawa: to wtedy mielibymy
jeszcze wszystko, co jest istot rzeczy, na czem praw-

dziwie zaley; mielibymy Gustawa zupenego i tak

dobrego, jak jest w tym caym swoim fantastycznym

stroju. Jest to nawet dziwne, i musi by poczytane na

niekorzy poematu, e zwizek pomidzy rzecz gów-
n a dodatkowemi nie jest silniejszy, e one nie wi-
cej s z sob zronite i dadz si od siebie oderwa.
Gustawa mona sobie wyobrazi bez tych dodatków,

z samem tylko jego opowiadaniem, a nic na tem nie

straci; jest nietylko moliwy ale taki sam niezmie

niony. Caa pikno rzeczy jest w tem opowiadaniu,

a ono: jest jednym z najpikniejszych poematów mi-

oci, jakie s na wiecie.

Nawiasem trzeba wspomnie, e w naszej literatu-

rze pierwszy raz odzywa si mio; ckliwe westchnie-

nia Karpiskiego do Justyny, wiersze Knianina, byy
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to wprawdzie dwiki tego uczucia, ale dwiki bar-

dzo niedone. Poeci wieku XVI zostawili ich mao;
Brodziski zostawi mie, ale tylko mie. Zdaje si, jak

gdyby mio take, eby w naszej poezyi znale god-

ny wyraz, czekaa bya na to ogólne podniesienie serc,

które doszo do szczytu okoo pierwszej wierci XIX
wieku. Pierwszym poematem mioci u nas jest Gu-

staw, pierwszym jej poet, pierwszym, kt,óry jej do-

starczy sów na wszystkie jej pragnienia i cierpienia,

który j podniós, uszlachetni, zrobi pikniejsz i sil-

niejsz przez swoje natchnienie, by Mickiewicz.

Na pierwszy rzut oka uderzaj w Gustawie tylko

te miejsca niezrównanej rzewnoci, te sowa, które ta-

muj oddech i ciskaj serca; wspomnienia lat dzieci-

cych („Niedawno odwiedzaem dom nieboszczki ma-

tki"), odwiedzenie ogrodu, w którym si odbyo ostat-

nie poegnanie. Jest si tak pod wraeniem, tak prze-

jtym, tak si czuje ywo i rozumie, ile i jak on cier-

pia, e myl i uwaga, przywizana mimowolnie do

tych ustpów najpikniejszych, zrazu nie dostrzega

cigu i zwizku i stopniowania caoci. Przestaje si

na tych piknociach, nie wchodzi si w to, nie pyta

si zrazu o to, czy i jak one si z sob wi, tymcza-

sem wi si, przypadkiem moe, bez zamiaru w cig
i cao obejmujc wszystkie tony i odcienia tego

cierpienia, które si nazywa nieszczliw mioci.
Psycholog, któryby chcia zrobi studyum, opisa ca
gamm uczu, z których si taki stan duszy skada,

nie mógby opisa ich dokadniej, z wiksz prawd
i znajomoci ich nastpstwa i stopniowania, jak tu

zrobio bezwiednie uczucie samo, pami rzeczy do-

znanej.

S w poezyi Mickiewicza rzeczy od tego wysze;
doskonalsze form, potniejsze uczuciem i rodzajem
uczucia. Natchnienia i denia Konrada i caej po kon-

radowej epoki w yciu poety, s rodzajem wysze od

czysto osobistego uczucia Gustawa; mio ojczyzny,
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miod ludzkoci, Boga, jest w sobie wiksz anieli
mio kobiety, mio szczcia. I to prawda, e Gu-
staw nie jest dzieem artystycznie doskonaem, e pa-
nuje w niem pewien umylny bezad i niejasno, któ-

ry policzy trzeba na karb romantycznej maniery i jej

wpywu na poet bardzo jeszcze modego; i to take
prawda, e mio Gustawa jest mioci, w której roz-

igrane nerwy, rozbujaa wyobrania, znacz przynaj-
mniej tyle, co uczucie.

Ale pomimo tego wszystkiego, a to jest wszystko
co zego i co najgorszego o Gustawie powiedzie mo-
na, pozostanie on zawsze jednym z najpikniejszych
poematów mioci na wiecie, najpikniejszym w poe-

zyi polskiej, oprócz jednego tylko. Jest to tylko poe-

mat z uczu osobistych, subjektywny w najwyszym
stopniu, bo jest niemal history poety; niech go za to

karci, kto chce. Dla nas do. e tyle rzewnoci, tyle

smaku, tyle goryczy, i tyle czuoci nikt przed nim,

po nim tylko jeden zdoa odda sowami; e nigdy
nikt, przynajmniej w polskiej poezyi nikt, nie poruszy
tak, jak on wszystkich razem tych strun, które ska-
daj akkord nieszczliwej mioci, i e one nikomu
nie odpowiedziay takim dwikiem penym, mocnym,
a rzewnym i rozdzierajcym. Sztuka moe nie by zu-

penie zaspokojon Gustawem, pedagogia moe nie by
zbudowan tym zbyt rozmarzonym sentymentalnym
kochankiem, ale uczucie ludzkie nie zaprzeczy mu ni-

gdy i nigdy si go nie wyprze. A prócz tego, prawda,

e Gustaw jest zbyt rozmarzony i sentymentalny, e
jego namitno jest chorobliw; ale jak jest przytem
szlachetn, jak pikn, jak idealnie wysok. Ksidz
ma suszno, kiedy mu mówi: e

Przeciwko wiatu i przeciwko sobie

Cisze twoje, nieli [ rzeciw Bogu, grzechy,

bo ta mio, która jego zbytecznie drczy, grzech prze-

ciw sobie, przez któr on moe si zmarnowa, grzech
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przeciw wiatu, jest tak wzniosa i pikna przytem, e
nie obraa godnoci duszy, ani praw moralnych, an

Boga. Dusza zdolna mioci tak wielkiej, zbyt wielkiej

a zdolna w samym tym nadmiarze, w samej namit
noci zachowa ten wzniosy i szlachetny charakter

musiaa take byd zdoln wznosi si coraz wyej, sta

wad si coraz pikniejsz. I tak zobaczymy j, kiedy
wyszedszy ze sfery cierpie osobistych i pierwszych

wrae modzieczych, stanie na wyszym szczeblu

uczud szerszych i wyszej natury.

Mówic, e u Mickiewicza uzdolnienie poetyczne

nie wyrabiao si pomau, ale byo gotowe odrazu,

miaem na myli ten fakt, e równoczenie z drug
i czwart czci „Dziadów", wysza Grayna. Wspó-
czesno ta trudna do wytómaczenia. Tam cay ogie,
caa burza gwatownego subjektywnego uczucia i caa
sentymentalnod uczucia chorobliwego, roznamitnio-
nego, tu najzupeniej sza równowaga ducha, który jest

panem siebie; tam zaleno od panujcej mody, ro-

mat3'Czno ze wszystkimi swoimi zwyczami, z ca
swoj faktur, z niektóremi swojemi przesadami: tu po-

jcie i przedstawienie rzeczy wprost przeciwne, kla-

syczny spokój w umyle i wyobrani poety, w jego po-

mysach, postaciach i obrazach, klasyczna plastyczno
i klasyczna czystod i prostota linii. Jakim sposobem

te dwie rzeczy tak róne mogy wyjd razem z jednej

gowy? Zkd tak wysoka artystyczna doskonao w
pierwszej próbie poety, i ten jego wewntrzny spokój

w wieku tak jeszcze modym? Zkd wreszcie ta nie-

zaleno od wszelkiego wpywu obcego, od Byrona,

od wezbranego prdu romantycznoci i jej upodoba?
Nie próbuj tómaczy. Jaka szczliwa chwila pogo-

dy w przerwie midzy dwiema burzami, jaki promie
greckiego soca wdzierajcy si na chwil w smutny
pochmurny horyzont Litwy i poety, jaki stan uspo-

kojenia i wytchnienia, który zapewne nie trwa dugo,
oto co wród rozpaczy Gustawa, namitnoci i zemst
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Wallenroda, i tytanicznych szamota si Konrada, wy-
da mogo ten uroczy poddwik „Pana Tadeusza",
który si nazywa „Grayn".

Od „Dziadów", od „Wallenroda", róni si ona
wszystkiem. Wiemy zkd si wzi Gustaw, wiemy
dlaczego on si zmieni w Konrada, wiemy jakie uczu-

cia i wypadki zrodziy Wallenroda, caa ich genealo-

gia, ich geneza jest nam jasn. Grayna przeciwnie

nie wiemy zkd si wzia, nie znamy jej rodu ani po-

chodzenia. „Grayna" pisana jest jak gdyby pod ha-

sem „Sztuka dla Sztuki". Na dnie, bardzo gboko na
dnie, mona dojrze jakiej myli moralnej i patryo-

tycznej, ale jest ona tutaj rzecz podrzdn; nie szuka
si jej, nie myli si o tem, eby j wydobyd i wy-
rozumie.

Ze wszystkich powieci poetycznych, jakich tyle

wyda nasz wiek w literaturze angielskiej, francuskiej,

niemieckiej, nie ma jednej, któraby bya tak podobn
do epopei jak „Grayna". Nie jest ni naturalnie, jest

maym obrazkiem treci nawet do obojtnej, mona-
by j sobie wyobrazi jako epizod w poemacie boha-

haterskim, niejako taki poemat: ale ma to epickie tra-

ktowanie przedmiotu, to usunicie si poety na stano-

nowisko zupenie zewntrzne, ten sposób przypatry-

wania si rzeczom i ludziom i opisywania ich nie mie-

szajc si do nich, czego niema w adnej innej powie-

ci poetycznej, z wyjtkiem „Hermana i Doroty", który

naley do innego wieku, do wyjtkowego geniuszu.

Powie poetyczna, obejmujca w ramach maego obra-

zu jakie wypadki wielkie, a przynajmniej tragiczne

jakie namitnoci gwatowne i ponure, jakie straszne

walki i kollizye, taka powie, a wanie taka pano-

waa w pierwszej poowie naszego wieku, bya wyna-
lazkiem Byrona i wynalazkiem dla niego genialnym.

Nie bya epope, nie przyjmowaa tak wielkich zobo-

wiza, nie miaa do walczenia z wielkiemi wspo-

mnieniami, nie potrzebowaa si lka niebezpiecznych



GRAYNA. 311

porówna, ani nawet niewygodnej kontroli, czy jest

tern, czem byc powinna, czy odpowiada swoim warun-

kom, bo warunki b3'-y dowolne, regu ani wzorów nie

byo, a wolno wszelka; wolnod tworzenia postaci

jakie si podobaj i w sposób jaki si§ podoba, wolnod
uywania ich za pozór, za form dla wypowiedzenia

wasnego uczucia, wolnod rozwodzenia z opisami, tra-

ktowania rzeczy opisowo i plastycznie, lub te gubie-

nia jej z umysu w mgach i chmurach liryzmu, dy-

gresyi, exklamacyi, refleksyi, nawet deklamacyi. Po-

wie poetyczna jest waciwie kompromisem, miesza-

nin pierwiastku opisowego i lirycznego, i dlatego ona

tak wybornie odpowiadaa rodzajowi talentu Byrona,

dlatego on j wynaz. le mówid o powieci poetycznej,

i lekcewayd j, nie byoby ani susznie ani rozsdnie;

ona w kadym razie miaaby si czem bronie', wska-

zaaby szereg poematów, które nie s zapewne Home-
rem ani nav/et „Tadeuszem", tylko czem daleko mniej-

szem, i powiedziaaby, e jedno drugiemu nie przeszka-

dza; e nikt nie lekceway krajobrazów Salvatora Ro-

sy, pócien Rembrandta dla tego, e s na wiecie fre-

ski Rafaela i miaaby susznod. A nam Polakom mo-
gaby powiedzied prócz tego, e mamy wzgldem niej

obowizki poszanowania i wdzicznoci, bo u nas ona

jako szczególnie sobie podobaa, i wydawaa bodaj

czy nie najpikniejsze swoje kwiaty; gdyby cile po-

równad powieci Byrona z jednej strony, a z drugiej

„Wallenroda", a chodby „Mary" Malczewskiego, kto

wie czyby si nie pokazao, e powieci wiodo si lepiej

w tej kolonii polskiej, jak w swojej matce ojczynie.

U nas zreszt wydaa ten kwiat jedyny, jaki na

jej polu wyrós: „Grayn". Dlaczego Mickiewicz, u któ-

rego pierwiastek liryczny by niezmiernie silny, nie sko-

rzysta tym razem z tej licencyi, jak mu dawaa for-

ma powieci, z jej kompromisowego charakteru i liryz-

mowi przymieszad si tu nie da, kiedy w „Wallen-

rodzie" da mu wszelk pwobod? Czy dlatego, e j
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pisa w jakiej chwili spokojnego uczucia, czy moe
chcia wypróbowad swoj artystyczn zdolno i w niej

rozkoszowa, czy go moe ncia myl zrobienia pa-
skorzeby, jak eby uamka od jakiego ateskiego
fryzu,

. na którymby Grek by wyku mujdzie figury

w niedwiedzich skórach i rysich kopakach; do, e
ta pierwsza w Polsce powie poetyczna, najmniej ma
familijnego typu, najbardziej si oddala od panujcego
powszechnie rodzaju.

Jeeli pojmuje si atwo, e czwarta cz „Dzia-

dów" musiaa oburzyd starych klasyków, to tego zno-
wu zrozumied nie mona, e ich „Grayna" nie za-

chwycia. Wszystkie przyzwyczajenia, caa przeszod
wyobrae i ycia literackiego sprawia, 6 z „Dziada-
mi" pogodzid si nie mogli. Ale obok tego romanty-
zmu w caej jego dla nich racej nagoci, obok Gu-
stawa, bya rzecz, która nietylko odpowiadaa ich po-

jciom o sztuce i smaku, a nawet ich reguom i prze-

pisom, i ta powinna bya im si podoba; bo stosujc
do „Grayny" nawet najdrobniejsze, najmniej wane
wymagania estetyki Laharpa, jeszcze i wtedy nie mo-
na jej nic zarzucid. Przypadkiem naturalnie, ale znaj-

duj si w niej wszystkie te warunki mniejsze i wik-
sze, których dano od poematu opisowego, nawet
jednod miejsca. Caa powied odbywa si na bardzo
maej przestrzeni, w zamku i jego najbliszej okolicy;

caa powied trwa przez cig jednej nocy, zakocze-
nie, spalenie ciaa Grayny odbywa si nazajutrz, za-

tem wszystko razem nie trwa jak jedn dob. Czyni
wic ona zadosyd nawet kaprysom klasyków; a co do

wymaga rozsdniejszych, ta z jakich burzliwych

wypadków, sytuacyj dramatycznych, zajd, które daj
sposobnod do piknych obrazów i porówna, wszyst-

ko to speniaa „Grayna" w najwietniejszy sposób,

i gdyby troch mniej uprzedzenia i zalepienia, klasycy

powinni byli oddad jej sprawiedliwod, a wtedy nie by-
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oby moe przyszo do walki z romantykami i do sro-

motnej przegranej.

Kiedy sig zastanowid, zkd moe pochodzie nad-

zwyczajna plastyczno i doskonao „Grayny", trze-

ba przyzna, e jednym z sekretów tej doskonaoci,
jest ta krótko czasu jej trwania, i nadzwyczajna pro-

stota akcyi, która niema adnych pobocznych figur,

zaj, wypadków, zawika, tylko najprostsz i naj-

krótsz drog biey do swego koca, do rozwizania.

Jest to historya jednej nocy, a w tej nocy trzy chwi-

le, trzy gówne sceny tylko, kada z nich skada si
z pewnej liczby scen pomniejszych; odesanie posów,
podstp Grayny, i bitwa. Scena czwarta, pogrzebowa,

jest tylko zakoczeniem. Otó ta maa liczba wypad-

ków, to dzieje jednej doby, pozwalay opisa si do-

kadniej, wyraziciej, anieli dzieje Wallenroda naprzy-

kad, które sigaj jeszcze jego modoci, a w ciasnych

ramach powieci obejmuj mnóstwo rzeczy, jego obiór

na mistrza, jego tajemne rozmowy pod wie, potem
ca wojn, potem sd... rzecz jasna, e to wszystko

w takich ramach mogo byc opisanem tylko zgrubsza,

pobienie. W „Graynie"' przeciwnie, adnych prze-

stanków, adnych przerw, nic nie jest zostawione do-

mysowi i wyobrani; wszystko, chwila za chwil po-

kazane jest na oczy i moe dlatego jest tak nadzwy-
czajnie wyrane, dlatego widzi si te sceny figury tak,

jak eby si midzy niemi byo, lub jak eby stay
przed nami w teatralnem przedstawieniu. Drugi raz

skutek podobny podobnej przyczyny zobaczymy w „Ta-

deuszu", którego czas trwania jest bardzo krótki,

a przez to wszystko co si w tym przecigu czasu zda-

rzyo, dawao si obszernie i szczegóowo traktowa
w opisie, co przy „Wallenrodzie ju by nie mogo.

Tre w „Graynie", jak w kadym prawdziwym
poemacie opisowym, jest prawie uboga. Tre „Pana
Tadeusza", rozebrana ze szczegóów, wyda si bardzo

skp. Bajka „Iliady", cignita do najprostszych wy-
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razów, byaby ta, e zrobia si kótnia midzy Achil-

lem a Agamemnonem, w slcutku której Aciilles nie

chcia si bid, a dopiero, gdy Hektor zabi jego przy-

jaciela, wystpi do walki i zabi Hektora. Tre „Je-

rozolimy" Tassa, opowiedziana w krótkoci, wydaaby
si daleko obfitsz, bardziej obiecujc, tre „Hen-
riady", „Stefana Czarnieckiego" take, a rzecz? Otó
„Grayna" ma t sam oszczdn prostot treci, tylko

ta tre traktowana tak, jak, nie mówic o Komia-
nie lub Voltairze, ale jak Tasso swojego bujniejszego

przedmiotu nie traktowa.

Naprzód, godne uwagi jest to, e w poemacie roz-

miarów tak maych, nie byo waciwie miejsca na
odrysowanie ta historycznego, na którem si ten obraz

mia roztacza. To takie jednak, i zwizek z jak
szersz i waniejsz akcy historyczn, s potrzebne.

„Pan Tadeusz" bez Napoleona, bez roku 1812, zeszed-

by do daleko skromniejszego znaczenia i mmiejby nas

obchodzi. „Grayna" jest poczona z takim ogólnym
i wanym stanem historycznym, ze stanem Litwy roz-

drobnionej na udzielne Ksistwa, rozdartej niesnaskami

swoich kniaziów, a pomidzy nich wsuwa si zgrabnie

Krzyak, rodziela, rozsadza, eby po jednemu wszyst-

kich pochon. Mickiewicz go nie opisuje, nie mówi
nic o wewntrznych zatargach Litwy, ani o zamiarach

Zakonu, a przecie od pierwszej sceny czuje si, e
midzy tymi dwoma wiatami jest nieprzyja nieuba-

gana, miertelna, e Krzyak Litwina zdradza, a Li-

twin nawzajem jak Krzyaka schwyci, przywie go

do drzewa i ywcem spali. Jedno sowo tego strani-

ka, co spuszcza most zamkowy przed komturera, i rzecz

zrobiona, wiemy czego si trzyma, w jakim wiecie

jestemy. Wewntrzny stan Litwy, ten znowu odbija

si w tej goryczy i zazdroci, z jak Litawor mówi
o Witoldzie. Dawniejsza estetyka, która przywizy-

waa tak wag do zawizania poematu krótko, treci-

wie, a tak, eby w tem zawizaniu byy ju widne
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wszystkie ywioy tego poematu, powinna bya bic czo-

em przed ekspozycy „Grayny", bo pikniejszej i do-

skonalszej trudno znalec. Wstp, nocny widok zamku
„na barkaci nowogródzkiej góry", jest opisem takim,

jakiego dotd nikt w poezyi polskiej nie widzia, a i po

nim mao, bo sam Mickiewicz cho robi równie pik-

ne opisy natury, to pikniej szyci nie robi, to nie jest

opisane, ale malowane sowami. Popieci, niecierpli-

wo Krzyaków, ici ton rozkazujcy, ici pewno
zdobyczy, a przecie gorczkowa cid, eby to ju
byo spenionem, eby ta zmowa z Litaworera na szko-

d Litwy ju si nie moga odsta, to w kilku rysach

charakterystyka jednej ze stron dziaajcych w poe-

macie. Obraz nastpny rozmowa Litawora z Rymwi-
dem wprowadza nas w tok rzeczy, objania bliej o co

chodzi, a przytem jest w innym rodzaju tak dosko-

naoci jak pierwszy opis. Przemowa Litawora jest

przepyszna: gorycz, zazdrod, namitno czowieka
dzikiego lub dziecka do rzeczy jaskrawych i byszcz-
cych, do szyb szklannych i kobierców, wszystko to wy-
raa si z tak energi i z tak prawd, i tak wymo-
wnie, e Litawor, który waciwie ten jedyny raz prze-

mawia i daj si pozna, przez te jedn przemow staje

si yw postaci, mniema si widzie wszystkich tych

synów Gedymina lub Olgierda, Kiejstutów, Jagieów,
Witoldów z ich natur dobr w gruncie, a zapaln,

chwiejn, skonn do zazdroci, gotow unie si do

zego pod wpywem zazdroci. Witold tak musia ga-

si lamp, kiedy si zmawia z cesarzem przeciw Ja-

gielle, i tak jemu zazdroci Krakowa i korony, jak

zazdroci Litawor Witoldowi szyb szklannych, kobier-

ców i gmachów ,,na Wilnie lub Trockiem jeziorze".

A naprzeciw tej natury atwej do skuszenia, po-

midzy ni a pokus, prawdziwy instynkt litewski na-

rodowy i prosty instynkt sumienia, Rymwid, moe
pierwsza najwaniejsza figura w poemacie. Pocztek
jego mowy, te wspomnienia dawnych wypraw, te rady
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jak ujd nowych poddanych z Ksistwa Lidzkiego, te

opowiadania o sposobie cignienia w pole, to jest ho-

merycznej doskonaoci, to przypomina rzeczywicie
niektóre perory Nestora albo Fenixa; a dalej, kiedy

prawda ju si odkrya, kiedy i jako Litwin i jako

wierny suga swego pana nie moe zgodzi si z my-
l przymierza z Krzyakami na Litw, kiedy oburza

si w nim i sumienie i uczucie czci wasnej, i niena-

wi Niemca, wtedy wybucha on sowami, które do-

prawdy godne s liczy si pomidzy najpikniejsze,

najbardziej mistrzowskie przedstawienia wzburzonego
uczucia sposobem epickim. Gdyby ten ustp nie by
napisanym po polsku, a przez to nieznanym wiatu,

niezawodnie byby cytowany wszdzie i zawsze jako

wzorowy, klasyczny, obok proby Priama lub poegna-
nia Hektora z Andromach.

Po tej ekspozycyi wystpuje dopiero gówna po-

sta poematu: „Grayna". Przedstawienie jej musiao
by ogromn trudnoci. Caa jej natura, caa jej rola,

owszem caa tre powieci polega w tem, e ona fizy-

cznie przechodzi zwykle rozmiary kobiety. Gdyby nie

bya „równa ksiciu wzrostem", gdyby „ca posta-

w nie wydawaa ma'', gdyby nie miaa rki wpra-

wnej do rycerskich wicze, nie mogaby Grayna zmy-
li wojska, pój na bitw w zbroi Litawora, a wtedy
nie byoby powieci.

Mickiewicz poradzi na t trudno z dziwnie szcz-

liwym zmysem artystyczn3'm , waciwie mówic,
omin j. Pokaza nam tylko t Grayn, wielk, sil-

n, podobn do tych amazonek rzeby greckiej, któ-

rych proporcye s za due na zwyczajn kobiet, ko-

ci za mocne, muskuy za spryste, stawy i spojenia

murowane, w których delikatnoci kobiecej i gracyi nie-

ma, a które przecie s kobietami i s pikne. W tym
rodzaju jest i ta Grayna, której poeta bardzo trafnie

daje wiek redni: „po lat niewiecich schodzia pou-
dnie". W tym wieku mona sobie wyobrazi pikno,
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poczon z majestatem postawy w penem rozwini-

ciu form i linij, chociaby cokolwiek wicej ni natu-

ralnej wielkoci. A tak j pokazawszy, zaraz j cho-

wa. Tak z dziwn sztuk umie poeta utrzyma Gra-

yn cigle w dziaaniu, a nigdy nie wysun jej na-

przód, i tyra sposobem unika wszystkich rysów bli-

szych, w których musiaaby bya wyda si niemia
sprzeczno midzy natur kobiec a proporcyami i spo-

sobem ycia amazonki. Jak Mickiewicz dba o to, eby
jej nie nada tego charakteru virago, a zostawi jak

najwicej natury kobiecej, dowodzi to, e j robi, jak

moe, najsabsz—ona ledwo miecz dwiga, a ci nie

ma siy,—on uleg, poddan, owszem cokolwiek bo-

jc si ma. Te obawy i wtpliwoci Grayny, te jej

wahania, kiedy do niego idzie, kiedy puka do drzwi,

póniej jej pomieszanie, kiedy si dowiaduje o odje-

dzie posów, pomieszanie kobiety, która posza za pier-

wszym popdem uczucia i stworzya przez to pooe-
nie, któremu nie moe podoa, na które sama czuje

si za sab, to wszystko jest po prostu mistrzowskie,

bo naszkicowane tylko kilku rysami, kilku sowami,
a tak wyraziste, tak widoczne, tak wystajce, jak pa-

skorzeba.

Drugi walny moment powieci, bitwa, objawi
w caej wietnoci i peni talent epicki Mickiewicza.

Pod tym wzgldem, do rzeczy najdoskonalszych na

wiecie naley bitwa z „Pana Tadeusza"; bitwa w „Gra-

ynie" nie tak wykoczona, szkicowana tylko ogólny-

mi rysami, bitwa, w której z ogólnego ta bitwy wy-
staj tylko trzy postacie, Grayna, koratur i czarny

rycerz, jest na mniejsz skal, ale jest godnem przy-

gotowaniem do tamtej, pozwala j przeczu. e roz-

miary powieci nie pozwalay poecie rozwie si sze-

roko z opisami i opowiadaniem, e owszem musia si
jaknajbardziej streszcza, wic waciwie cao obra-

zu, ruch bitwy, ujty jest w trzy porównania. Porów-
nania prawdziwie godne „Iliady" lub najpikniejszych
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porówna Wirgiliusza; z wyjtkiem jednego Miltona,

caa poezya opisowa chrzecijaska na takie si nie

zdobya. I znowu poj nie mona, e jeeli ju nie co

innego, to te porównania, tak symetryczne, tak regu-

larne, tak klasyczne, nie rozbroiy klasyków.

A teraz nastpuje pita Achillesa tej doskonao-
ci, tego arcydziea, tej pery wykonania i maestryi.

Trzeci moment powieci, zakoczenie, od upadku Gra-

yny na polu bitwy a do spalenia jej ciaa na stosie,

to nie jest tak wykonane, jak caa powie a dotd.
Pikne jest zawsze; zwaszcza ten ustp, w którym ze-

brany lud niespokojnie i smutno patrzy na przygoto-

wania do spalenia ciaa; ale nie jest to ju ta nieprzer-

wana cigo i nastpstwo scen równie doskonaych.
Traktowane to jest pobieniej, nie do moe rozwi-

nite, nie do opisane, zwaszcza chwila, kiedy Rym-
wid poznaje Grayn.

Ze stanowiska artystycznego jest „Grayna" jed-

n z przedziwnoci poezyi opisowej, nietylko polskiej,

a w dziele Mickiewicza pod tym wzgldem staje za-

raz za „Tadeuszem". Psychologicznie jest dziwn za-

gadk, bo trudno pogodzi jej zupen objektywno
z t najwysz subjektywnoci jak by Gustaw, jej

rówiennik co do czasu; a zagadk t wytómaczy so-

bie mona chyba tylko tem, e talent Mickiewicza by
od samego pocztku we wszystkich swoich kierunkach

wyrobiony i gotowy. Pomimo caej swojej piknoci
jednak, jest „Grayna" tem jego dzieem, które na nas

robi najmniej wraenia, wzgldem którego jestemy
najobojtniejsi. Przemawia ona tylko do naszego zmy-
su artystycznego, uczucie zostawia w spokoju. Je-

stemy tak prz;yzwyczajeni do tego, e nasza poezya

mówi do naszych uczu patryotycznych, e gdzie tego

niema, tara urok poezyi nie dziaa na nas tak, jakby

móg; albo moe, z natury, z naszem usposobieniem

mikkiem, skonnem do rozrzewnienia, damy bez-

wiednie od poezyi, eby nas rozrzewnia jakimbd
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sposobem, ale eby rozrzewnia koniecznie. Nam w poe-

zji trzeba choby jednej szczypty liryzmu, którego

w „Graynie", i tylko w niej jednej u Mickiewicza,

niema. Bo nie mona nawet powiedzie, eby nie byo
na dnie patryotycznej myli. Niema chwilowych na-

mitnoci, niema alluzyj do pooenia wspóczego Mic-

kiewiczowi, ale sam stan Litwy, zagroonej przez sil-

niejszego nieprzyjaciela, to poczucie Grayny i Ryra-

wida, e w takim stanie, stawia osobiste cele lub ura-

zy wyej nad interes wspólny, jest niesaw i wystp-
kiem, wszystko to ma swoje przystosowanie, moe da-

lekie i porednie, ale atwe i widoczne, do póniejszych

stosunków. Jednak, ze wszystkich poezyj Mickiewi-

cza, „Grayna" ma u nas nie najmniej ceny moe, ale

najmniej wzitoci. Na to poradzi nie moemy; a moe
te za to bdzie ona wynagrodzon kiedy, w przyszo-

ci, gdy ludzie spokojniejsi, yjcy w stosunkach nor-

malnych, bd czulsi na pikno artystyczn i lepiej

usposobieni do zachwycania si t piknoci. Wtedy
nadejdzie moe czas Grayny, a naley jej si to su-

sznie, bo co do piknoci, doskonaoci i wykoczenia,
jest prawdziwym klejnotem naszej poezyi.

Na tem koczy si pierwszy okres zawodu Mic-

kiewicza, i jego ycie w kraju rodzinnym. Nastpuje
wyjazd do Cesarstwa, a z niem zwrot w jego poezyi.

Okolicznoci, które to spowodoway, s zbyt zna-

ne, nie potrzebuj opowiadania.

Mickiewicz wyjecha, eby nie wróci nigdy; ale

eby wraca zawsze do kraju jako poeta innych nat-

chnie, i wyszych.
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I.

Pod wpywem Mickiewicza. Modzi poeci. Icli wspólne ceciy.

Litwini Ukraicy. Malczewski. Marya. Ciodne przyjcie. Cha-
rakter polski. Charakter romantyczny. Wpyw Byrona. Zmys
artystyczny. Liryzm. Pierwsza para kochanków. Wacaw. B-
dy Maryi. Piknos'. Rodzfij smutku. Powies'ci poetyczne. Sto-

sunek Maryi do innych. Miejsce Malczewskiego w poezyi pol-

skiej. Bohdan Zaleski. Charakter ukraiski. Rodzaj uczucia i ta-

lentu. Powodzenie. Pierwsze poezye. Iiojenia Wioniane. Eu-
saki. Dumy historyczne. Mickiewicz w Rosyi. Usposobienie.

Sonety. Do pierwszej kochanki. Do drugiej. Sonety Krymskie.

„Na ten znak, na dnia haso, pk ogniów wyla-

ta" mówi Mickiewicz w jedenastej ksidze „Pana Ta-
deusza", kiedy opisuje wschód soca. Podobnie byo
w poezyi polskiej, kiedy w} szy jego dwa pierwsze

tomy.

Byo ich wielu, którzy si do poezyi rwali, ocza-

rowani tem, co czytali w poetach obcych, a unoszeni

wasnym wewntrznym popdem. Zrazu, to tylko pro-

sty romantyzm, wychowany na poezyi Byrona, na teo-

ryach Schlegla, a po czci Brodziskiego, i zajty
gównie, prawie, wycznie, estetycznemi, literackiemi

kwestyami. Pokona klasyków, zrzuci Racina z ota-

rza, a Laharpa z katedry, postawi na ich miejscach

nowych bogów i apostoów; dalej nie sigaj pierwsze

dania tych poetów. eby za do lego celu doj,
trzymaj si wiernie artykuów wiary, podanych przez

estetyków niemieckich, a jako wzoru trzymaj si By-
rona. Nauczeni, e poezya odmadza si moe rodzi
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memi, wasnemi pierwiastkami, poezy ludu, szukaj,

skwapliwie tej poezyi, a kada zasyszana lub zapami-
tana z dziecistwa bajka lub powiastka ludowa, przy-

strojona podug mody Burgera lub Schillera, podobna
zewntrznie jak si dao najbardziej do „Lenory", do

„Nurka", nawet do sawnej „Rkawiczki", stawaa si
narodow ballad. Inne znowu, zblione bardziej do

wzorów Walter-Scotta, do „Pieni Ostatniego Minstre-

la" naprzykad, opieway rycerskie zamki i przygody,

z t odmian, e na niepolskiem wcale tle redniowie-

cznego feudalizrau, rysoway si niby polskie figury

husarzy i kasztelanek. Obok tego odzyway si jeszcze

w budowie wiersza, w sposobie opisywania, niektóre

echa i reminiscencye maniery klasycznej, i dziwnie

odbijay od silnego pocigu do naladowania Byrona.

Tak bya nasza poezya romantyczna w pierwszym

dniu swojego stworzenia; pisaa same rzeczy mae, bal-

lady, romanze i wierszyki miosne, a marzya o ludzie

polskim i o redniowiecznem rycerstwie. Spodziewaa

si, e z tych pierwiastków zoy si co, co bdzie

i bardzo narodowem i bardzo romantycznem. Jest to-

chwila chaosu, chwila przed stworzeniem wiata; caa

ta moda poezya i ci modzi poeci, jeszcze zmieszani

z sob, tak, e jednego od drugiego rozpozna nie mo-
na, ani odgadn, który z nich bdzie wybranym; chwi-

la przygotowania, podczas której starsi, jak Brodzi-

ski lub Górecki uprawiaj spokojnie swoj skromn
poezy, a modzi pracuj na wielk, sami nie wiedzc,

przez którego z nich ona si objawi.

Wreszcie stao si wiato w tym chaosie; wyszed
Gustaw i Grayna, a cay ten mody wiat poetyczny

pozna odrazu, co mu trzeba wzi za prawdziwy za-

szczyt, e objawi si poród niego szczyt caego tego

stworzenia, jego król i pan, jego Adam. A jak wiat
fizyczny przez stworzenie czowieka dopiero, tak nasza

romantycznod przez ogoszenie pierwszych dwóch to-

mików Mickiewicza poznaa, e jest, jaka jest, i zacza
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yd naprawd, ze wiadomoci siebie; niewyrane d-
enie stao si rzeczywistoci, okazao si samo sobie

w skutku, w ksztacie ujtnym i dotykalnym, roman-

tycznod staa si faktem i prawd.
I wtedy dopiero, kiedy si przekonaa, e jest,

rzucia si do dziea z wielkim zapaem. Wtedy mo-
dzi poeci zaczli zjawia si coraz liczniej, pisa co-

raz wicej, z wiar w siebie i w swoj spraw. Naprzód

dodao im to odwagi, widzieli na wasne oczy, e ta

poezya, o której marzyli, uda si moe; powtóre, byo
to i atwiej, skoro mieli ju pomoc i wzór w rzerczy

gotowej. Kiedy znalaz si ten, co wypowiedzia to

wszystko, co si w ich gowach roio, atwiej ju byo,

zapatrujc si na jego robot, wasne pomysy odzie-

wa w ksztat. Wreszcie zagrzewaa ich moe i pewna
emulacya, której za nieuprawnion bra niema powo-

du. Owszem, im wszystkim naley si sprawiedliwo,

e byli wzgldem Mickiewicza skromni, uznali w nim

swego mistrza, ale byo rzecz bardzo naturaln, e
pytali sami siebie, który z nich bdzie po nim pier-

wszym. Po roku wic 1822 nastay dopiero na dobre

te czasy powszechnego pisania midzy modzie litew-

sk. Wtedy obok Mickiewicza stana ju naprawd
ia plejada Odyców, Korsaków, Chodków, do której

nalea i sam Tomasz Zan, i z wiksz ni przedtem

otuch pisaa wiersze, które te od tej chwili stay si
naladowaniem, naladowaniem Mickiewicza. Znowu
rzecz konieczna; te wszystkie talenta drugiego rzdu
nie mogy sta o wasnej sile, nie mogy same znale
sobie formy, a kiedy midzy nimi zjawi si jeden poeta

wielki, musiay oprze si o niego, jak bluszcze o drze-

wo, musiay przyswaja sobie to, co on z siebie wy-

doby i dawa. Ztd to wielkie .podobiestwo wszyst-

kich wierszy ówczesnych modych poetów litewskich,

do pierwszych poezyj Mickiewicza, ztd wszystkie bal-

lady, romanse, 'tryolety i t. d. Odyca, Korsaka, Chod-
ki i wszystkich innych, wygldaj jak blade kopie tam-
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tych. Od pierwszej chwili obok modego mistrza two-
rzy si szkoa, która od niego uczy si rysunku i sta-

ra si naladowa jego koloryt.

Ale równoczenie zjawia si co nowego i odmien-
nego: drobne wierszyki, bardzo dwiczne i harmo-
nijne, zadumane i tskne, ale z melancholi Gustawa
nie majce nic wspólnego; o Anglików i Niemców nie

otarte, jak eby si z nimi nigdy nie byy spotkay;
prónoby w nich szukad jakich ladów Schillera albo

Burgera; aden rycerz nie przychodzi w nich z tamte-

go wiata, by z yw kochank ucieka do grobu. Nie
ma w nich ballad, ani rycerzy; lub raczej s rycerze,

tylko inni, stepowe Kozaki, wojujce naprzemian z La-

chem czy z Tatarem, wyrywajce si w czajkach na

Czarne Morze , a rozkochane w piknych Laszkach
i w dzwonach cerkwi kijowskich. To Bohdan Zaleskie

to pierwiastek ukraiski w naszej poezyi, który take
powszechnemu prawu ulega, take si zlewa z gów-
nym prdem, którym pynie poezya Mickiewicza, ale

zaczyna na inn nut, jest odmienny, i jak niektóre

rzeki w wodach morskich, nawet po zlaniu si z inny-

mi zachowuje nie odrbno myli i kierunku, ale przy-

najmniej odmienno koloru.

Zwyke kiedy si u nas mówi o pocztkach poe-

zyi romantycznej, rozrónia si w niej dwie szkoy:

htewsk jakoby i ukraisk. Tymczasem przypatrzy-

wszy si rzeczom bliej, trudno dostrzedz, gdzie jest

ta szkoa litewska i co na niej wybija to charaktery-

styczne znami litewskiej. Poezya urodzia si w Wil-

nie, to prawda; prawda, e w tamtejszym uniwersyte-

cie kady prawie modzieniec próbowa pisa wiersze,

e nie jeden wytrwa do koca w literackim czy poe-

tycznym zawodzie. L to jeszcze prawda, e wszyscy

ywili si terai samemi pojciami estetycznem i i tymi

samymi poetycznymi wzorami: na kadym z nich zna,

e czyta pilnie Schlegla, a z zapaem Schillera i Byro-

na, wreszcie Mickiewicza, odkd si Mickiewicz obja-



327

wi. Przyzna take mona, e jest pomidzy ich wier-

szami pewne podobiestwo i pokrewiestwo, które im
pozór szkoy nada moe. Odyniec ma wicej atwoci,
wiersz zgrabniejszy, ogóem wicej tatentu jak Kor-

sak albo jak Ciodko, ale przecie wszyscy oni bar-

dzo do siebie podobni: myl, tak samo, tak samo czu-

j, tego samego chc od siebie i od ppezyi, maj te

same wzory i te same sposoby tworzenia; s wic istot-

nie raczej grup, ni indywidualnociami poetycznemi,

stanowi, jeeli kto chce, szko, niezaprzeczenie wy-
szli wszyscy z jednej szkoy. Tylko nie wiedzie, co

w tej szkole litewskiego? Litwini; ale gdyby byli Ma-

zurami albo Rusinami, to ich poezye mogyby by ta-

kie same jak s, bez adnej zmiany. Bo e w tych

poezyach czsto zdarzaj si wspomnienia Kowna lub

Wilna, Wilii i Niemna, e w ich balladach pogascy
Litwini (z familii Trzech Budrysów) porywaj róne
Laszki- kochanki, to jeszcze nie dowodzi, eby w tej

poezyi byo co wewntrznie, rdzennie, specyficznie

litewskiego, co gdzieindziej zrodzi si nie mogo. Mo-
naby pooy Wis zamiast Wilii, Przemyl albo Ha-
licz zamiast Kowna, Wgra, Szlzaka, Tatara zamiast

Litwina, a rzecz zostaaby tak sam.
Otó, jeeli co nadaje tym poetom charakter szko-

y, to nie specyficznie litewski pierwiastek w ich poe-

zyi, ale raczej pierwiastek literacki i teoretyczny, jaki

w nich jest. Przedewszystkiem pochodzi ta ich wspól-

no ztd, e wszyscy s towarzyszami i przyjaciómi
Mickiewicza, yj z nim, ocieraj si koo niego: nie

jestem ró, ale byem koo niej, mówi jaki skromny
kwiatek w jakim manierowanym francuskim madry-
gale, i nasikem potrochu jej woni. — Jeeli wic
szkoa, to szkoa Mickiewiczowska, szkoa nie Dziadów
i Grayny, ale Ballad i Romansów, robionych na wzór
jego i do tamtych do podobnych. Ale oprócz tego

trabantowania przy kowieskiem socu, oprócz tego,

e wszystko, nawet budowa wiersza i jego dwik jest
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Z Mickiewicza, e on jest t obrcz, która szko zbija
w cao i w jedno, jest jeszcze rzecz inna, która
tych modych poetów litewskich odrónia od innych,
naprzykad od Ukraiców. Oto Litwini ci s daleko
wicej literatami; jest w nich wicej preroedytacyi,
wicej estetycznych teoryj, wicej zagranicznego wpy-
wu. Na Malczewskim, na Zaleskim, na Goszczyskim
widoczne jest, e pisali z pierwszego popdu, a nie py-
tali przedtem, jak pisa to i owo Schiller albo Byron,
albo co o tym lub owym rodzaju wiersza mówi now-
sza estetyka niemiecka; oni moe Niemców, poetów
jak estetyków, wcale nie znali. Litwnni przeciwnie byli

w tych rzeczach bardzo uczeni i biegli, czytali, znali,

roztrzsali poetów i estetyków pierwej nim sami pisa
zaczli, i przesikli ich zasadami, prawidami i sposo-

bami pisania. Otó gdyby zapyta, czem róni si ta

szkoa litewska od ukraiskiej, to trzebaby odpowie-
dzie, e róni si nie swoim charakterem litewskim,

bo nic szczególnie i odrbnie litewskiego w^ sobie nie-

ma, ale tem naprzód, e obraca si okoo Mickiewicza
i jego naladuje, a powtóre tem, e jest daleko wicej
literack i wicej podleg wpywom zagranicznym, e
ma pewn erudycy literack, pewne z góry powzite
zasady i zamiary, pewn ju, cho tak moda, rutyn
romantyczn. Ona co chwila przypomni którego z poe-

tów zagranicznych, to Burger, to Schiller, to Byron,

mówi si przy kadym niemal wierszu; tu poeta trzy-

ma si przykaza Schlegla, to lub to napisa w myl
artykuów wiary Lessinga. Jest wic pewien zasób li-

terackiej wiedzy i literackiego dogmatyzmu, tym poe-

tom litewskim wspólny, który sprawia, e oni istotnie

skadaj jedne grup czy szko, i e ta szkoa, od poe-

tów i estetyków zagranicznych bardzo zalena, jest

pod wzgldem literackim uczesza, ale bardziej nala-

downicza, bardziej kosmopolityczna, raniej samodzielna

od wspóczesnych poetów ukraiskich.

Czy mona mówi o szkole ukraiskiej? Z wiek-
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szem moe prawem, ni o litewskiej. Mamy bowiem
poetów, których wybitn cech, sam istot, jest to,

e sa Ukraicami. Nie dlatego tylko, e Bohdan Za-

leski wierszom swoim daje tytu dumek i mówi o bu-

rzanach, kurhanach i dnieprowych rusakach, nie dla-

tego, e Goszczyski pisze poemat o Kozaku i Koli-

szczynie, ani e Malczewski history swojej Maryi
mieci w „bujnej Ukrainie"; ale dlatego, e ich poezya

tak jest tym krajem przejta, przesika, e w adnym
innym pow^stac nie moga. Litwin lub Wielkopolanin

mógby napisa poemat o Kozakach i Ukrainie, ale

zkdby wzi tego stepowego krajobrazu, tej natury

bujnej a melancholicznej, która tak wyranie oznacza

miejsce, na którem odbywaj si sceny Maryi, i tyle

dodaje jej wdziku? Litwin lub Mazur mógby take
wiersz swój nazwa dumk, ale czy ta dumka byaby
tak piewna i rzewna, gdyby j napisa czowiek, któ-

ry si od kolebki dumek nie nasucha? Nie: poezya

ich jest rzeczywicie caa natchniona i przejta Ukrai-

n, jak poezya Litwinów nie jest przejta i natchniona

wycznie Litw; z tego wzgldu zasuguj oni bar-

dziej na przydomek poetów ukraiskich. Za to moe
mniej na nazw szkoy; bo Litwini poczeni s wspól-

noci prac i poj literackich, trzymaj si razem,

razem si ksztac i pisz, jest midzy nimi pewien

zwizek poj i dnoci, pewna literacka organizacya.

U Ukraiców tego niema; kady z nich, cho s po-

czeni przyjani, stoi osobno, tworzy i pisze sam za

siebie, a ich centrum literackie, ich estetyczny i kry-

tyczny trybuna, jest w Wilnie i w Warszawie. Jed-

noci i wspólnoci literackich usiowa, jaka jest mi-
dzy Litwinami, tutaj niema, i dlatego znowu o szkole

mówi trudno. S tylko indywddua, poeci, których cha-

rakterystyczn cech jest to, e s rzeczywicie i na-

wskró ukraiscy, a którzy od Litwinów tem s ró-

ni, e ich poezya niema, jak tamta, za podstaw ad-
nej estetycznej teoryi i adnego u niektórych, u innych
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sabszy zwizek z poezy zagraniczn. Powstaje ich

poezya niezalenie), swobodniej, bardziej sama z siebie,

anieli litewska, jest mniej rozumowana i oparta na
teoryach, jest, nie mówic naturalnie o Mickiewiczu,

tylko o mniejszych Litwinach, wicej oryginalna i zno-

wu nie mówic o Mickiewiczu, tylko o tamtych, wy-
daje dziea, jakiemi si tak zwana szkoa litewska nie

pochlubi. Jeden z tych Ukraiców, Zaleski, znany by
od lat kilku (1821) z drobnych swoich pierwszych wier-

szyków, drukowanych po rónych pismach, kiedy wy-
szed nieznanego dotd autora pierwszy ukraiski poe-

mat, pierwszy co do czasu i co do wartoci, Marya.

Czowiek nieznany, nie bdcy w stosunkach

z adnem z literackich kóek polskich, ani przetegowa-

ny przez warszawskich klasyków Towarzystwa Przy-

jació Nauk, ani przyjaciel romantycznych Filaretów

wileskich ; nie literat bynajmniej, czowiek, który

nigdy nic przedtem nie pisa, tylko si bi i podróo-
wa, pchany jakim niespokojnym duchem, który raz

pdzi go na szczyt Mont Blanc (jak ^lanfreda na Jung-

frau), albo take troch za przykadem Byrona kaza
jedzie po Europie z jak polsk pani Guiccioli; czo-

wiek, który przez wiksz cz ycia mówi tylko po
francusku, co znad bardzo i na jego poemacie, w któ-

rym czsto i bardzo widocznie amie si z trudnocia-

mi nie zupenie owadnitego jzyka, nagle, odrazu,

nie wiedzie zkd, napisa powie, któr przecign
jednym skokiem wszystkie próby i usiowania armii

romantyków, prócz jednego jej wodza.

Dziwna to do pojcia zagadka, jakim sposobem

i dlaczego sta si mogo, e „Marya" Malczewskiego

kiedy si ukazaa, przyjta bya zimno, nie zrobia

efektu, nie podobaa si. Nic dziwnego, e si nie po-

dobaa klasykom; ale e romantycy nie powitali jej

okrzykiem uniesienia, e si nie poznali na jej wielkich

piknociach, na tem, e ona speniaa wanie wszyst-

kie ich marzenia i urzeczywistniaa wietnie w pra-
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ktyce ich estetyczne teory? „Alarya" pod wzgldem
formy wypowiadaa posuszestwo wszystlcim zasadom
szkoy klasycznej, pod wzgldem treci i natcinienia

bya tak narodow, jak tylko da mona; a oprócz

tego powinna bya zachwycie wielkim i rzadkim arty-

zmem autora, wielkim wdzikiem swoich postaci, obra-

zów, zwaszcza swoich opisów natury, powinna bya
romantyków ówczesnych podbi i oczarowa swoj po-

nur melancholi, tym pierwiastkiem Byronizmu, jaki

jest i w autorze, i w jego bohaterach, i w ukadzie je-

go powieci. A jeeli dzi, po „Wallenrodzie", po po-

wieciach Sowackiego „Marya" nie stracia nic ze swe-

go uroku, to o ile wikszym powinien by by ten

urok, kiedy tych poematów romantycznych i polskich

byo tak mao, kiedy piknych byo tylko dwa, a z tych

dwóch tylko jedna powie „Grayna". Bya wic „Ma-

rya'" dla romantyków i tryumfem, i zdobycz, i czem
wicej jeszcze, pierwszem wcieleniem jednego z ich

ideaów, rewolucy caej jednej, i to moe najistotniej-

szej czci polskiej poezyi, odkrywaa najobfitsze ró-

do. A przecie do swoich przysza i swoi jej nie przy-

jli. Po latach dopiero Mochnacki pozna si na niej,

i pierwszy, trzeba mu przyzna t zasug, wymierzy
jej sprawiedliwo: za chodne za pierwsze przyjcie

wspóczesnych, nagradza j wierne i stae przywiza-

nie potomnych.

A oprócz tej niewytómaczonej obojtnoci roman-

tyków dla biednej „Maryi", jest druga rzecz konieczna

do zauwaania, to, e ten poemat ze wszystkich po-

dówczas istniejcych by najbardziej polski. Bo có tam
byo? „Wiesaw" Brodziskiego, któremu estetyka mó-

wia, e trzeba regenerowa poezy z rodzimego du-

cha ludu, a nie spostrzeg si, e to byy konwencyo-

nalne, wymuskane krakowiaki, bez prawdy i ycia.

Bya czwarta cz Dziadów i Grayna, zapowied ta-

lentu poetycznego, nieskoczenie wyszego ni talent

Malczewskiego, ale jeeli szukali pierwiastku narodo-
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wego w poezyi, to w „Maryi" byo go wicej; Gustaw
by wzity zupenie z osobistych uczu, zbyt pokrew-

ny Wertherowi, eby Polska moga w nim pozna je-

den ze swoich typów; „Grayna", wykonana mister-

nie, jak grecka paskorzeba, opowiadaa jak history

z przedwiecznej przeszoci, i z polskiem yciem i cha-

rakterem stycznoci mie nie moga.
„Marya" bya wic pierwszym poematem roman-

tycznym, lepiej powiedzie pierwszym poematem praw-

dziwym, poetycznym, w którym by przedstawiony

wiat polski, cay polski wiat. Ludzie, natura i sama
fabua, wszystko byo z niego wzite, a byo tak wy-
konane, e nie skoczyo si, jak u Brodziskiego, na

chwalebnym zamiarze, ale e te figury byy i ywe
i polskie naprawd. Po raz pierwszy od stworzenia

wiata ukazywa si dwór szlachecki, jego mieszkacy
i jego ycie w aureoli poetycznego obrobienia; po raz

pierwszy uda si szlachcic jako bohater poematu,

i wszed do poezyi ze wszystkiemi cechami swego ty-

pu; po raz pierwszy by i ywy, i prawdziwy, i pikny;
po raz pierwszy take ukazaa si w polskiej poezyi

polska kobieta. Nasi starzy w zotym wieku, Kocha-

nowski, nie zostawili ani najmniejszego jej szkicu; pó-
niejsi, poeci Stanisawowscy, poeci pozbawieni wyo-

brani, nie stworzyli jednej ywej ludzkiej postaci czy

to mzkiej, czy kobiecej, oprócz kilku trafnych i za-

bawnych figur komicznych, karykatur. Za w poezyi

nowszej bya jedna tylko posta niewiecia, Grayna,
a Grayna, wspaniay posg, jest zbyt wyjtkowa, e-
by moga by typem czy to polskim, czy w ogólnoci

kobiecym. Teraz ta Polka, która jest wszdzie, uka-

zaa si w poezyi z ca prawd swojego pooenia
w wiecie, swojego ycia i swejej natury; nie jako ab-

strakcya, niejako moralna nauka (jak Podstolina Kra-

sickiego), nie jako zamiar czego, ani jako wyjtko-
wa heroiczna amazonka, ale jako rzeczywisto, jako

prawda; tylko ozdobiona caym urokiem poezyi. Ona
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si tylko migna, przesuna si jak cie, równie jak

jej ojciec stary szlachcic, jak jej m i kocianek, mo-

e byroniczny troci, ale poetyczny boiater poematu,

jak jej ponury morderca. Wszystko to pokazuje si za

mao, za mao mówi i dziaa, za prdko znika, eby
uj mogo za typy tak skoczone i wszeclistronne, jak

postacie z „Pana Tadeusza" naprzykad; ale wszystko

byo prawdziwe i pikne, wszystko jak si pierwszy

raz objawio jako wiat polski w poezyi, tak w niej

na zawsze zostao.

A jak polskie typy, polski wiat moralny, oby-

czajowy i spoeczny, tak i polski wiat fizyczny odbi-

ja si tak wyranie w poezyi po raz pierwszy od cza-

sów bardzo dawnyci, od pieni Kochanowskiego. Bo
w „Graynie" natura, uyta za to obrazów, malowana
jest przepysznie; ale i miejsca mniej zajmuje i niema

tak specyficznie polskiego kolorytu, jak w „Maryi"^

W „Graynie" wszystko jest objektywne, wszystko pla-

styczne, wszystko widziane i malowane z zewntrz.

Malczewski, opisujc natur, patrzy niemal wicej we-

wntrz siebie, w pami tych wrae, jakie z niej od-

nosi, jest ni daleko wicej zajty, a postaci swoich

prawie od niej nie oddziela; „Grayna" i bez przepysz-

nego opisu pochmurnej nocy na wstpie, byaby, czem
jest; „Marya" bez stepów i wiatru, bez tego smutne-

go krajobrazu, który do caoci tego smutnego poema-

tu tak naley, jak gdyby tchn jedn dusz z ludmi
i przeczuwa ich losy, „Marya" przestaaby byd sob.
Natury bardziej oywionej uczuciem czowieka rzadko

spotka w poezyi, rzadko nawet w malarstwie; a stepy

i wiatry, chmury i ksiyc Malczewskiego s tak prze-

jte jakim cikim smutkiem, tak zowrogie i przy-

kre, e cmentarz Rembrandta albo jego krzak wichrem
krcony, moe bez przesady uyte by mog za punkt
porównania, za przykad, w innej sferze i rodzaju, ta-

kiego przesiknicia natury uczuciem czowieka.

Nie pierwszy raz zjawia si w naszej poezyi praw-
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dziwy i pikny obraz bitwy, bo by ju i w „Gray-
nie", i daleko pikniejszy, ale bój w „Maryi" take pod-

nosi jej charakter i warto; naprzód, jako bój z Ta-

tarami, chleb powszedni ukraiskich okolic, podnosi

jej charakter narodowy i typowy, potem dodawa jej

powagi, dawa jej wyszy majestat bohaterski, a jej bo-

haterów robi bohaterami naprawd. Dodajmy jeszcze

stron spoeczn, która take jest prawdziw i typo-

w: „szlachcic na zagrodzie równy wojewodzie", i wo-

jewoda, który rodzinnych z nim zwizków znie nie

moe; dodajmy choby to pachol, tajemnicze, niewy-

tómaczone, jak kto chce, ale melancholiczne, tskne,

piewne, tak, e to widooznie may Rusinek, may
Ukrainiec, urodzony gdzie pod kurhanem, syn Koza-

ka zabitego w boju i matki zagnanej w jasyr; dodaj-

my i to jeszcze, e tre jest wzita z jednego z rzad-

kich, a strasznych dramatów zapamitanych w histo-

ryi polskiej, a bdziemy musieli przyzna, e wszystko,

wiat moralny, wiat spoeczny i wiat fizyczny, ludzie,

wypadki, natura, wszystko w „Maryi" byo polskie, e
bez adnej tendencyi, bez jednej patryotyczne aluzyi,

ona ze wszystkich poematów, jakie istniay w roku

1825, kiedy si ukazaa, bya poematem najbardziej

narodowym.
I to jest jednym z tych skadowych pierwiastków,

które w niej trzeba rozróni.
Drugi uksztaci form poematu, jego budow, do-

miesza si do niektórych figur, to wpyw Byrona. e
„Marya" naley do wielkiej familij tych powieci poe-

tycznych, które on pierwszy stworzy, to jest a nadto

wiadome i widoczne. A jest i zupenie naturalnie. Któ
w tych latach nie by pod wpywem Byrona! O Mai

czewskim, jaki by, wiemy mao, ale z tego co wiemy,

moemy si domyla, e to bya natura przystpniej-

sza moe od innych temu wpywowi. e byo w niej

co ponurego i melancholicznego, dowodzi sama „Ma-

rya"; e musiao by co niespokojnego, burzliwego,
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jakie panowanie popdów nad wol i pragnienie przy-

gód niezwykych, tego mona si domyla, z nieja-

kiem przynajmniej podobiestwem do prawdy, z kolei

jego ycia, z jego stosunków miosnych, z jego prze-

rzucania si z miejsca na miejsce. Jeeli rzeczywicie

mia tak natur, to nic dziwnego, e Byron musia

mie dla niego wielki urok, a có dopiero kiedy si

do Byrona osobicie zbliy i kiedy go pozna. Jest te
wpyw Byrona w „Maryi'^ widoczny: w samym jej uka-

dzie i sposobie opowiadania. Ten sposób mglisty, ta-

jemniczy, te osoby dziaajce z cienia, i nie mówice
nigdy wyranie, co i dlaczego chc zrobi; ten zwi-

zek pomidzy scenami poematu, ukryty, luny, jak e-
by umylnie gubiony, a utrzymywany za pomoc ubo-

cznych i nieco sztucznych rodków, przeczu bohatera

lub bohaterki, rzucanych tu i owdzie jak promyk wia-

ta sów poety samego, epizodycznych figur, wszystko

to jest niezaprzeczenie metod czy manier Byrona.

W samym Wacawie pokutuje dusza bajroskiego bo-

hatera; jego gorycz i rozpacz, to zemsta i nienawi
do caego wiata, przedewszystkiem do wasnego ojca,

przypomina wszystkich Konradów i Larów: cho do-

prawdy móg Wacaw z Byronem i jego bohaterami

nie mie nic wspólnego, a nie byoby nic dziwnego

w jego rozpaczy i zemcie, w tem, e,

Odrazu wszystko w wiecie traci:

Szczcie, cnot, szacunek dla ludzi, swych braci.

Jakkolwiekbd , wp3w Byrona jest widoczny

i niezaprzeczony. Ale, i tu jest miejsce wspomnie
i podziwia trzeci pierwiastek skadowy „Maryi", nie-

sychany talent i mistrzowsk biego Malczewskie-

go, wpyw ten, nietylko nie wzi nad nim góry, nie-

tylko nie zatar charakteru polskiego jego poematu,

ale posuy jeszcze do tego, eby w caej okazaoci
pokaza jego szczliwy zmys, jego ogromny artyzm.

Bo, czy ta maniera Byrona, to przedstawienie rzeczy
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i ludzi mglisto, w pócieniu, podoba si komu, czy nie,,

to kady kto si nad ni zastanowi, przyzna, e musi
to by jedn z rzeczy najtrudniejszych dla kompozy-
tora, pokazywa figury jak przez mg, zawsze na krót-

ko, przesuwa je jak cienie w latarni czarnoksiskiej,,

da im mówi bardzo mao, a przecie potrafi to zro-

bi, eby one byy wyrane i plastyczne, eby tak rzu-

cone i szkicowane tylko, byy przecie i wykoczone^
eby si day uj, obejrze i zapamita, i eby zo-

stawiay wraenie ludzi ywych, dziaajcych, eby
miay psychologiczn prawd duszy i artystyczn pla-

styczno postaci. Równie musi by trudnoci ogro-

mn, wtek powieci umylnie sztucznie popltany,,

zwizek pomidzy scenami i wypadkami umylnie ukry-

wany tak przedstawi, eby akcya bya jasn i zrozu-

mia, eby zamiary i czyny bohaterów byy widoczne,,

eby ta caa pltanina rozpltywaa si sama porzd-
nie i logicznie. Sam wynalazca tego sposobu, Byron,

nie zawsze wszystkim tym trudnociom podoa. Mal-

czewski uywa jak tylko mona i moe naduywa tej

metody. Od pierwszego „Ej, ty na szybkim koniu'', sa-

me domysy, same pócienia, a zupene wiato dzienne

owieca tylko scen pod lipami, rozmow z Wacawem,,
i bitw. Przecie, z wyjtkiem jednego pacholcia, któ-

re jest umylnie i z zamiarem nie wytómaczone, ale

które przecie mimo to ma swoj indywidualno wy-

ran, czy mona powiedzie, eby która z figur poe-

matu nie bya i zupenie zrozumia, i artystycznie

piknie wykonan, plastyczn, wykoczon, cho wszy-

stkie s tylko szkicowane, cho si raczej migaj tyl-

ko a nie pokazuj na dugo? Albo czy jest kto, dla

którego akcya, przebieg wypadków i ich zwizek nie

by jasnym, logicznym? Nie, wszystko si snuje i wy-

wija jedno z drugiego, wszystko si najporzdniej i naj-

wyraniej ukada w szyk przyczyn i skutków. A je-

eli ta jasno akcyi przy takim ukadzie poematu ju.

dowodzi wielkiej artystycznej zdolnoci poety, to y-
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cie, wykoczenie i typowod figur, przy takiem ich

przedstawieniu, jest prawdziwie zadziwiajce, dowodzi,

e ten poeta by wielkim artyst.

Piknoci „Maryi" przypomina nie potrzebuje-

my, s do znane i zapamitane. Dowodzi ich i wska-

zywa ich pierwiastki nie mamy miejsca, bo nie „Ma-

rya" jedna jest naszem zadaniem. Krótko zatem:

Podug naszego wraenia i zdania, jednym wiel-

kim wdzikiem „Maryi", ale i rodkiem, którym Mal-

czewski wywouje jej ponury tragiczny charakter i ko-

loryt, s te czste dygresye, w któryoh czy opis na-

tury, czy same tylko refleksye poety, rzucaj wiato
smutne lub zowrogie na postacie i na zdarzenia. Ten
sposób postpowania zachowuje Malczewski stale, od
pocztku; a z tych dygresyj niektóre przynajmniej na-

le do najpikniejszych miejsc w poemacie. Przypo-
minamy choby tylko zakoczenie Pieni pierwszej i po-

cztek drugiej. Malczewski ma, jak mao który poeta,

ten dar wyrae obrazowych, oddajcych najsilniej, jak
by moe, jakie uczucie ludzkie, ale zwaszcza ciki
smutek. Przytaczamy jako przykad „Rozpacz bez przy-

tuku, bez celu, bez granic"—albo za nieszczciem id-
c „Przyszo otrut, rozczochran'—albo „na odogu
szczcia kolczyste, robaczywe odygi zgryzoty".

Druga uwaga, to, e by przed „Mary" poemat
miosny, Gustaw, ale nie byo dwojga kochanków, Gu-
staw by sam. Dzi takich par i scen miosnych jest

wiele w naszej poezyi, rozmowa Konrada z Aldon,
poegnanie panny Anieli z Beniowskim, wyraaj t
stron uczu ludzkich tak dobrze, lub lepiej jak „Ma-

rya". Wtedy bya to pierwsza w poezyi polskiej praw-

dziwa miosna rozmowa, pierwszy raz odezwao si
w jzyku polskim to, co mówi Romeo z Juli w ogro-

dzie Capuletów, albo Lorenzo z Jessik w ogrodach

Belmontu. W Gustawie mio opowiada swoje dzieje

i ali si przed trzeci osob; tutaj zwierza si sama
przed sob, rónica jest wielka; i ten ton szczcia,

iSt. Tarnotcski. „Literatura" T. IV. 22
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uniesienia, zupenego oddania si, by nowym w na-

szej poezyi. Przepyszny jest ustp po poegnianiu:

Ju doszed, wzi spokojno, i t. d.

Nie mona lepiej odda tego, co czowiek doznaje

po rozstaniu. Tu samotno, która zajmuje miejsce uko-

cianej osoby, zadumana i blada, to jest w najwyszym
stopniu obrazowe prawdziwe i oddajce cik, t-
sknot poegnania, a ostatnie dwa wiersze „a na odo-
gu szczcia" i t. d. s rzadko malownicze i pikne.

Jest to jedno z tych miejsc klasycznych w „Maryi",

z tych, które tak dobrze jakie uczucie ludzkie oddaj,

e si przypominaj i powtarzaj zawsze, kiedy si po-

dobnego wraenia doznaje. Jest to waciwo Mal-

czewskiego, e czciej moe od innych poetów zda-

rzaj mu si takie wyraenia szczliwe, obrazowe,

oddajce rzecz najlepiej jak mona. „Marya" jest ich

pen. Oprócz powyszego, do przypomnie, eby si
o tem przekona, ten wiersz:

Jest trosków, boIów, kolców, niemao w tem yciu
I wicej, ni na jawie, pynie ez w ukryciu;

albo

Sodkie w yciu ctiwile

S jak pogodne niebo, gdy piorun grzmi w tyle;

albo „Rozpacz bez przytuku, bez celu, bez granic",

albo to serce tak usposobione „jak gdyby mu nikt ni-

gdy nic zego nie zrobi"; albo ten obraz nieszczcia,*

które nie koczy si na teraniejszoci, ale za którem

^przyszo jeszcze otruta, rozczochrana idzie", albo

„w tym ciemnym uczu ludzkich i pospnym lesie".

Dalej, zwracamy uwag czytelnika na szczególn
pikno tych ustpów pieni drugiej, w których Wa-
caw po bitwie wraca do Maryi. Nadzieja, a raczej pew-

no szczcia w przeciwiestwie do zych przeczu;

a póniej, kiedy j zasta umar i kiedy si dowie-
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-dzia o przyczynie mierci, ta przemiana, która si od-

bywa wje^o duszy, to s najwietniejsze moe ustpy
poematu, w kadym razie piknoci pierwszego rzdu.

Kiedy si zastanowi nad „Mary" i próbowa
zda sobie w krótkoci spraw z tego, co w niej jest

dobrem, a co gorszem i ile jednego, ile drugiego, do-

chodzi si do przekonania, e ze w porównaniu z do-

brem jest tak nieliczne, tak drobne, i znika prawie

zupenie. Jako ze, jako minus policzy trzeba naprzód

te niedoskonaoci jzyka, które si w niej trafiaj.

Poeta, który przez ca modo jzyka swojego nie

mia w uywaniu, musia dopiero mozolnie wykada
si do jego form i zwrotów, i jest to w jego stylu wi-

docznera. Nieraz jego konstrukcya jest tak zawia, e
myl zaledwo przez ni przeglda; trzeba odgadywa,
co on chcia powiedzie, i szuka zwizku pomidzy
myl tak niedokadnie wyraon, a poprzedniemi i na-

stpnemi.

Tego samego rodzaju, ale cokolwiek odmienne

skazy na poemacie, stanowi te pewne wyraenia pro-

zaiczne, które uszyby dobrze w jakiem sprawozdaniu,

ale w poemacie wygldaj niezgrabnie i ciko; na-

przykad „których dla wyobrani tak przystoj kroje"

i t. d. Gdyby do tego doda nie bardzo szczliwie wy-

lone EcJw^ i gdyby wreszcie przyzna, e przemowy,
zwaszcza Maryi, s cokolwiek za dugie, tu i owdzie

za szumne, za retoryczne, cho w caoci s tak pik-

ne, e czytajc prawie si tego nie czuje, to lista uster-

ków byaby podobno wyczerpana.

Szereg zalet i piknoci jest nierównie duszy
i dowodzi, e talent Malczewskiego by bardzo orygi-

nalny i bardzo twórczy.

Zna wprawdzie szko Byrona, po budowie po-

wieci, po sposobie opowiadania, zua jego wpyw w po-

jciu niektórych charakterów, naprzykad Wacawa.
Przecie caa ta pomoc zewntrzna suya mu tylko

aa trambolin do lepszego odskoku, daa mu tylko ra-
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my, pewne og:ólne zarysy, które on wasnymi pomy-
sami, kreacyami wasnej duszy i wyobrani wypeni.
Poyczone, nauczone od drugiego, s pewne efekty,

pewne sekrety ponurego owietlenia i kolorytu, ale sce-

ny i postacie, na które to wiato pada, s jego wasne.
Moe czarna rozpacz Wacawa przypomina nieco bo-

haterów Byrona, cho doprawdy, bez takiej by nie

mogo, taka sytuacya nie moga skoczy si czem
innem; ale do stworzenia postaci takich jak Marya^

a zwaszcza jak Miecznik, ju Byron nie pomóg wcale,

one s z innego wiata, maj inn natur, inn dusz
i s w swoim rodzaju pierwsze, jakie byy na wiecie.

Liryzm Malczewskiego, rozlany w caej powieci, ponu-

ry i smutny jak liryzm Byrona, jest przecie od tam-

tego bardzo odmienny, wyszed z duszy rzewniejszej,

nie tak gorzkiej, z serca mikszego; jest to melancho-

lia cika, jednostajna, ale rozmarzona raczej ni re-

flektujca, sama sobie moe niejasna, nie wiedzca
zkd powstaa i dlaczego jest, melancholia bierna, któ-

ra nic nie chce i dlaczego nigdy si nie skoczy; me-

lancholia pacholcia, które zapytane co mu jest, nie

wie co ma odpowiedzie : „Tskno rai na sercu i dla-

tego pacz".— U Byrona jest zawsze burza, ale zawsze

sprowadzona czem, jakim powodem; tutaj jest smutek
agodniejszy, spokojniejszy, wicej zawy, ten mikszy,
bierniejszy smutek duszy polskiej, sowiaskiej, ta t-
sknota niewytómaczona a nieprzyzwyciona, która

jest w nucie kadej ukraiskiej Juraki. Liryzm ten,

którym przejte s wszystkie postacie Malczewskiego,

i nawet wszystkie jego krajobrazy, jest jednym z wiel-

kich wdzików „Maryi" i jedn z jej cech charakte-

rystycznych. Jest on osobny i do adnego innego, do
liryzmu Mickiewicza ani Sowackiego niepodobny; t-
sknota Malczewskiego jest agodniejsza a stalsza, mniej

w niej cierpienia, mniej wzruszenia, a wicej jedno-

stajnoci. Jedna jeszcze uwaga, któr zrobi trzeba,

a która na chwa poety wychodzi, to, e cho tak
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liryczny, cho tak subjektywny, nigdy ze swój era uczu-

ciem, ze swoj osob nie wystpuje. Jego uczucie, je-

go usposobienie, jego natura, pokazuj si wjegopoe-
zyi porednio, bez jego woli, moe bez jego wiedzy,

przez róne rodki, przez opisy natury, przez róne afo-

rystyczne zdania i uwagi, owoce zapewne gorzkich do-

wiadcze ycia; ale poeta ani postaci swoich podug
siebie nie tworzy, jak to najczciej robi Byron, ani

nawet nigdy nie daje pozna, e to jego osobistcwra-

enia i uczucia, jak bardzo czsto robi Sowacki, jak

czasem robi Mickiewicz.

Oprócz tego, zwaa warto, a widzie w tem trze-

ba dowód jego niepospolitego artyzmu, e pomimo ca-

ego ukadu i opowiadania na wzór Byrona, nietylko

potrafi akcy przeprowadzi jasno, zrozumiale, wyra-
nie i logicznie, tak po prostu jak tylko przy tym spo-

sobie dao si najwicej, ale co zapewne atwem nie

byo, figurom swoim, które s prawie tylko szkicami

to szkicami stojcymi czsto w pócieniu, umia na-

da ycie, wykoczenie i epick plastyczno. Artyst
by niezaprzeczenie wielkim, i jego „Marya" w swoim
rodzaju, mieszanym z liryzmu i opisowoci, ma jeden

i drugi pierwiastek w stopniu tak wysokim i w tak

szlachetnym gatunku, jest w swoim rodzaju tak do-

brze zbudowana i wykonana, narysowana i wymalo-
wana, e miao liczy j mona do najpikniejszych

i najdoskonalszych powieci poetycznych, jakie s w
literaturze europejskiej.

Wszystko razem wziwszy, jak t „Mary" os-
dzimy? Czy j policzym}- midzy najwiksze arcydziea

naszej poezyi? Nie; ona nie roci sobie prawa ani do

wielkoci jako myl, ani do klasycznej doskonaoci
jako forma; przestaje na laurach skromniejszych, prze-

staje na tem, e wzrusza serce a wyobrani podbija

urokiem smutnych, sympatycznych figur, tragicznych

sytuacyj, urokiem niezrównanych opisów i tem tsknem
uczuciem, tym „cichym wielkim smutkiem", który jest
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po niej rozlany. Wielk epopej, ani gbok filozofi

nie jest i byd nie da, nie chce by ani wiksz ani

gbsz, ani stara si wiksze i odmiennej natury spra-

wie wraenie, jak zwyke powieci poetyczne, jak po-

wieci Byrona naprzykad.

Ale jako taka moe miao liczy si do najpik-
niejszych w literaturze europejskiej. Mogaby zapewne
mierzy si ze swoim wielkim wzorem, z Byronem,
a przewysza wszystko, co w tym rodzaju posiadaj
Francuzi, nietylko Joselyn'a, ale wszystkie powieci
Musseta. Niemcy w rodzaju tym stworzyli mao; w na-

szej poezyi polskiej, „Marya" stoi na szczycie tego ro-

dzaju obok „Wallenroda" i „Grayny". Estetyk zawsze
wyej oceni „Grayn", ale prosty czowiek zawsze po-

wie, e ma wicej sympatyi, wicej wspóczucia dla

Maryi i jej figur; estetyk bdzie rozbiera z katedry
wszystkie wspaniae piknoci sceny Litawora z Rym-
widem, a moda dziewczyna nie spyta o Pikn Ksi-
n, a zawsze w samotnoci swego pokoju wyobrani
i serca powtarza bdzie: „Czy Marya ciebie kocha"

—

estetyk bdzie podziwia wspania obrazowo Zumku
na barkach Nowogródzkiej góry, ale czowiek smutny,
cierpicy, nie spojrzy na te przepychy, a zawsze b-
dzie powtarza:

Jest trosków, bólów, kolców, niemao w tern yciu.

„Wallenrod?" „Wallenrod" ma naprzód ca t
stron patryotyczn, bezporednio tendencyjn, której

w „Maryi", cho ona jest w swoich typach wicej od

niego polsk, narodow, wicej odbiciem polskiego

wiata, niema. Powtóre „Wallenrod" ma takie chwile

natchnienia, Pie Wajdeloty, jakich Malczewski nie

mia nigdy; ma jedn tak per, taki klejnot pikno-
ci, takie arcydzieo, e je jeden „Tadeusz" przewysza:
powie Wajdeloty. Przewysza wic „Mary" pod bar-

dzo wielu wzgldami. Przecie, ma ona znowu swoje
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zalety, któremi nad nim góruje. „Wallenrod", przy

swoich najwzniolejszych natchnieniach i piknociach

pierwszego rzdu, jest bardzo nierówny. „Marya" jest

równiejsza; ona si wprawdzie nigdy tak wysoko me
podnosi jak „Wallenrod", ale nigdy nie opada, ona jako

powie jest lepiej zbudowana, lepiej uoona, kto wie

czy same iigury, cho s na mniejsze rozmiary, nie s
bardziej wykoczone.

I trzeba nieszczcia, eby poeta, który rzecz tak

pikn napisa, umar zaraz i nic wicej po sobie nie

zostawi. Jak daleko móg zaj, ile obiecywa talent,

który tak zaczyna! O ile jeszcze gbiej, o ile rzew-

niej móg patrze na wiat i w serca ludzkie przy dal-

szem rozwiniciu, przy zupenej dojrzaoci! Prawda,

e móg i spa; a tak mówimy o nim, e napisa tyl-

ko jedn „Mary", jednego, ale lwa. Bo ta „Marya" jest

przez swój charakter polski, przez swój poetyczny

wdzik i przez swoj artystyczn doskonao, jednem

z arcydzie naszej poezyi, a jej autor jest po Mickie-

wiczu, po Krasiskim i Sowackim, midzy naszymi

poetami najwikszym i pierwszym: jest tamtych tak

blizkim, e on wszystkich innych a „Marya" ich dziea,

zostawia daleko za sob, i jak rotmistrz idzie sam je-

den porodku midzy hetmanem i sztabem a szeregami

poetów drugiego rzdu, które z tyu za nim zdaj.
Kiedy w liczbie naszych modych poetów z roku

1820 do 1830 odróniamy osobn grup Ukraiców, to

naturalnie mylimy zawsze najpierw o tym, który jest

Ukraicem par exceUence, którego to jest najwybitniej-

szem znamieniem, owszem treci sam jego poezyi.

Malczewski nie naley waciwie do adnej grupy ani

szkoy; ma pewn wspólno z caym kierunkiem ro-

mantycznym i jest Ukraicem, ale zwizku nie ma ani

z tymi ani z owymi. Jest inny, który natchnie swo-

ich nie szuka gdzieindziej, tylko poród kurhanów i bu-

rzanów, który kiedy myli o bohaterach, to widzi tylko

atamanów, asauów etc, kiedy kocha, to porówna
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i zwierze dla swojej mioci szuka, jak chop ukrai-
ski w jakici figuraci, utworzonyci przez jego fanta-

zj, kiedy piewa, to zawsze na nut dumki, nawet
kiedy cice w pie swoj wtoczy dzieje caego wia-
ta, jeszcze i ta tre przybiera u niego form i rytm
dumki, który cae ycie myli, marzy, mówi, tylko

o sinej Ukrainie, o stepacli bez koca, o wodaci Dnie-
pru i o wyprawaci dzielnyci siczowych Kozaków,
a kiedy myli o mierci, to i wtedy prosi Boga, eby
mu da Ukrain w Niebie: tskny jak chop ukraiski,
rzewny jak przywizanie do rodzinnego miejsca, dwi-
czny i melodyjny jak nuty ruskich piewów,—ale jak
to wszystko nieco jednostronny, jednotonny, jednostaj-

ny, to Bohdan Zaleski.

Zaleski ma bardzo wiele szczliwych przymio-
tów, przez które zdoby sobie powszechn sympaty
i saw. Ma naprzód wiersz bardzo melodyjny, dwi-
czny i swój wasny; ma jak w stylu lekko i swo-

bod rzadk; ma w duszy tsknot, która jest tem sta-

em, tonem wszystkich jego uczu, a której uroku za-

przeczy nie mona. Ma przytem wielk rzewno, czu-

o, co w usposobieniu mikkiego, prawie kobiecego,

co take swój wdzik mie moe: a przytem ma cza-

sem, cho rzadziej, ton gbszy, silniejszy, powany,
dowodzcy, e to nie kobieca dusza, W jego dumkach
o atamanach i Kozakach syszy si czasem chrzst
zbroi i bicie serc gorcych, staych, ale nie roztkli-

wionych. Zwaszcza rozumie on dobrze i oddaje mi-

sternie uczucia z rodzaju agodnych, miych, wdzi-
cznych. Pierwsza mio naiwnie zakochanego chopca,
pierwsze nieokrelone marzenie pitnastoletniej dziew-

czynki, pierwsze bicie jej serca jeszcze bez celu, powo-
du i przedmiotu, tskne westchnienie za domem, za ro-

dzinn stron, za niepowrotn przeszoci i jej wspo-

mnieniami, cicha a rzewna modlitwa, to s struny, które

on na swojej lutni najbieglej umie poruszy, i nieraz,

czsto, kiedy si go sucha, mimowolnie wtóruje mu
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si umiechem, westchnieniem, chodbyz w oku. Tyl-

ko jego akord nie jest nigdy silnym ani przejmujcym;
io jest lekki zefir, ktry muska powierzchni naszych

rónych uczu i sprowadza lekkie, agodne koysanie

fali, to nie pd wiatru silny, któryby te wody wzbu-

rzy do dna i dugo uspokoid im si nie da.

Nic naturalniej szego, jak e w pierwszych latach

swojego zawodu wywiera on wielki urok na swoich

czytelników. W tej poetycznej posusze, jaka wtedy pa
nowaa, w tej atmosferze cikiej i pedantycznej, jaka

otaczaa Towarzystwo Przyjació Nauk i ich poezy,
wszystko co byo mode, wiee, co powstao samo
z siebie, nie z premedytacyi i dobrze naprzód rozwao-
nej estetycznej teoryi, musiao by mie jak rosa po

spiekocie, jak deszcz po dusznym upale. A wiersze Za-

leskiego byy tak mie, tak mode, tak wiee. By to

chopiec bardzo modziutki, który porzuci swoj ko-

chan Ukrain i przyby do Warszawy, eby tam szu-

ka przyszoci, losu, moe sawy: ale przyby smutny
i nie swój. Opatrzy si prdko, e wszystko, co mu
ta stolica obiecuje i w przyszoci da moe, nie jest war-

te tego, co porzuci; e pierwszych wrae i pierwszego

szczcia, tego, które daje dom i strony rodzinne, nic

ju potem nie powróci i nie zastpi. Nad Wis czu
si obcym, ludzie i wiat byli inni, nie jego; zacz za-

raz tskni, a w oddaleniu, w tsknocie, we wspomnie-

niu, wszystko wydaje si pikniej, poetyczniej, anieli

wydawao si, kiedy byo blizko, kiedy byo codzien-

nem yciem. Tskni wic za Dnieprem i stepem, pa-

trzc na Wis i mazowieckie równiny, marzy o nich,

rwa si do nich myl, pamici, marzeniem, i pod

wpywem tej tsknoty pisa pierwsze wierszyki pene
czuego wspomnienia Ukrainy, rzewne tak, e pod ka-
dem sowem czu byo cikie, zami wezbrane west-

chnienie. Jake si nie miay podoba te drobne wier-

szyki, wychodzce po jednemu w rónych ówczesnych

pismach? One byy bardzo mie i bardzo nowe, nigdy
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jeszcze nie syszane. Znajdowano w nich dwie rzeczy-

rzadkie, nie widziane: tsknot prawdziw, serdeczn,

przemawiajc moe po raz pierwszy swoim natural-

nym gosem, i pierwszy raz take tak czu mio
stron rodzinnyci, takie wierne odbicie ukraiskici ste-

pów i tonu ukraiskici udowyci dumek. Po mart-

wyci Okolicach Krakowa, jak piknie musiay si wy-

dawa te jary i futory, oywione modzieczem uczu-

ciem poety, upoetyzowane jego tsknot; po martwyci
i sztucznycli Sjeuach Hisorycsnych

,
jak ywi i dzielni

wydawa si musieli kozacy Zaleskiego ! Musia za-

ciwyca, musia podbija serca ten poeta, który jak

gdyby rad, e yje, e mody, e^piewa, wesó z siebie

i ze wiata, spowiada si wdzicznie i naiwnie z tej

swojej modoci, i mówi: „Gdy na górach wita dzio-

nek i ja piewam jak skowronek". W istocie byo co
wiosennego, co pokrewnego skowronkowi w jego pier-

wszych piewkach. Czasem, nawet najczciej by
smutny; skary si, e „nigdy serce stsknione mar
minionych nie przeni", e wszystko w tej nowej stro-

nie dla niego bez wrae i pamitek, ale ten smutek

dodawa mu wdziku: by taki prosty, taki naturalny,

taki mody i prawdziwy, rzetelny, nie szukajcy wiel-

kich sów, nie przebierajcy si za rozpacz. A wreszcie,

czar moe najwikszy, to co najbardziej moe przeku-

pio, podbio czytelników i suchaczów: te wiersze byy
dwiczne, takie melodyjne, brzmiay prawie jak mu-

zyka, ich rytm tak si dziwnie skada, e bez nuty,

mówiony, robi prawie wraenie piewu. Ta muzykal-

no, to wielki Zaleskiego sekret, jego wielki czar: jak

on sowa ukada, eby z nich ten dwik wydoby?
Tylu innych uywao tych samych miar, tych samych
strof, budowao swoje wiersze na jego wzór, a przecie

tak sodko melodyjnym nie by aden. Skutek to mo-

e jego pochodzenia z Ukrainy, tych nut piewnych
i tsknych, których si tyle nasucha; moe urodzi

si z muzykalnem usposobieniem, ale do e je ma,.
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e nikt nie ma go w takim stopniu. Dzi, kiedy jeste-

my tak z jego melody oswojeni, kiedy syszelimy

j tyle razy, ona si tyle razy powtórzya, ze zmienio-

nemi nutami, ale z tym samym zawsze stylem i cha-

rakterem, i kiedy on sam nieraz jej bardzo naduy,
przecie ona zawsze na nas dziaa. O ile wicej dzia-

a musiaa, kiedy si po raz pierwszy sysze daa,

kiedy ta dwiczno jzyka bya nietylko nowoci
ale rewelacy? Nie dziw, e ucho zdziwione, poga-
skane, chwytao j chciwie, a za tym zmysem, który

take „kocha przymusza, poszo i serce, a za sercem

dusza'^, i dwiczny poeta dumek sta si ulubiecem
wszystkich. By peen uczucia, a agodny i cichy, by
tskny a prosty, by naiwny i prosty, by zupenie sa-

morodny, do adnego innego nie podobny, oryginalny,

mia co wspólnego z poezy ukraiskiego ludu, pozy.

cza od niego form i wyobrae, czarowa dwikiem
swojej piewnej strofy— czegó wicej byo potrzeba,

có dziwnego, e powitano w nim now gwiazd poe-

tyczn, w jego poezyach zapowied, jutrzenk wiel-

k.ego talentu, e mówiono: na czem wielkiem sko-
czy, kto tak zaczyna. Zawsze takby by musiao, có
dopiero w owych czasach posuchy i namitnego aknie-

nia, spragnienia poezyi wieej i oryginalnej.

Najwczeniejsze wiersze Zaleskiego, s moe naj-

lepsze; wieo w nich najwiesza, prawdziwa. Jest

naprzykad jeden piew Poety bardzo miy, wdziczny,
jako wyraz pierwszego przebudzenia si uczu i wia-
domoci poetycznego powoania; jest piewak iv obcej

stronie, równie adny wyraz tsknoty za Ukrain. Jest

pewien FijoleJc, który ma pewne pokrewiestwo z Mic-

kiewicza „Pierwiosnkiem", kiedy poeta pyta, czy ko-

chanka wemie od niego kwiatek (cho tu moe kwiatek,

nie jest symbolem), jest Wspomnienie, jest Westchnienie

za rodzinn chatk, w których odzywa si ta sama za-

wsze tsknota, tylko troch sabiej. W ogóle w naj-

pierwszych swoich wierszach miosnych, Zaleski cza-
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sem przypomina dawniejszych poetów, których zape-

wne wiele czyta, i jego Zoryna ma jakie (wprawdzie,

na szczcie, dalekie) podobiestwo z Karpiskiego Ju-

styn. Z tych wierszy miosnych, jako typ wszystkich
innych, jako najobszerniejsze zreszt, jako przykad
wreszcie jego wasnej formy bardzo ju wyrobionej,

ka o sobie mówi przed innemi Rusnlki.

Rodzaj opowiadania, powiastki, poemaciku? W ka-
dym razie rodzaj osobistego zwierzenia. Odsyacz mó-
wi, e opowiadajcym jest jaki modzieniec, który si
nazywa Cisaw Zorza; przecie ten bohater PiUsaleJc

czu, myla, mówi, jak Zaleski, cho opowiedziane
fakciki s wymylone, fikcyjne.

Jest wiele wdziku, gracyi, a nadewszystko dwi-
cznoci; naprzykad cztery pierwsze strofy czwartego
ustpu, albo to, co on doznaje kiedy patrzy na Rusaki.
adnych take jest kilka strof w epilogu, który do-

wodzi najwyraniej, e caa fantazya osnuta jest na
wasnych poety wspomnieniach i uczuciach: „wi si,wi si, wieku mody", i pi ostatnich. Fantazya ta

moe poniekd suy za typ poezyi Zaleskiego, ma
wiele waciwych jemu przymiotów, i zarody ju wido-

czne niektórych jego wad. Naprzód jest tu jego wiersz

melodyjny, ale jest ju i tej wrodzonej melodyjnoci
strona odwrotna, zy skutek, naduywanie jej, powi-
canie dla niej rzeczy waniejszych; jest prostota i wie-
iio i naiwno, ale jest i wskazówka, e poeta z cza-

sem tak si w swojej prostocie i naiwnoci rozkocha,

i jej naduywa bdzie. Jest wic w tym poemaciku
i gracya Zaleskiego i jego muzykalno, i ta zaprawa
ukraiska, jak on daje caej swojej poezyi, i przepo-

wiednia, e to wszystko przez zbytnie w tem rozmio-

wanie, kiedy przebierze miar.

Co si tycze gracyi, wdziku, przelicznej bu-

dowy wiersza, tych wszystkich zalet, które stanowi
waciw cech talentu Zaleskiego, to ich najpikniej-
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szyra, najdelikatniejszym kwiatem, jest zapewne bar-

dzo znany liczny wiersz Rojenia Wioniane.

Dumki historyczne. Pokrewne baladom co do for-

my, s. od nich w naturze, w treci swojej bardzo od-

mienne. Niema w nich te^o charakteru fantastycznego,,

legendowego, jaki najczciej jest w baladach; wiat
nadprzyrodzony, ani jaki tragiczny fatalizm nie wy-
stpuje nigdy w dumie historycznej, jak j Zaleski

pojmuje i pisze. Ona si trzyma rzeczywistego wiata,

rzeczywistych faktów i ludzi, ma wicej pierwiastku

cile historycznego i epickiego, anieli balada, i je-

eli chodzio o zastosowanie balady do poezyi polskiej,

o jej przenarodowienie i naturalizowanie, to kto wie,

czy Zaleski nie znalaz najlepszej do tego drogi i for-

my. Balada rycerska feudalna, w gucie szkockim lub

niemieckim, z natury rzeczy musi u nas by rolin
egzotyczn; balada fantastyczna, choby osnuta na
miejscowych ludowych podaniach i wierzeniach, bdzie
zawsze zbyt dalek od naszych dzisiejszych wyobra-

e, eby moga si przyj; jedna i druga moe wy-
da pikne egzemplarze, moe si podoba, ale nie b-
dzie nigdy waciw przyrodzon form poetyczn, któ-

raby nam bya potrzebn, za któr bymy tsknih gdy-

by jej nie byo. Tymczasem taki rodzaj piewu histo-

rycznego, którego tre wzita jest ze znanej przeszo-

ci, a wykonanie umiao zachowa waciwy charakter

tej przeszoci, moe doskonale balad zastpi, w hie-

rarchii produktów i form poetycznych zajmuje prawie
to samo miejsce, stoi na tym samym stopniu co ona,

rozmiarami zupenie jej odpowiada, a jest rzeczywi-

cie z naszego ycia wzita, i nie tylko niema w niej

nic, coby byo z naszem dzisiejszem pojciem lub uczu-

ciem niezgodne, jemu narzucone, w nie wmówione nie-

jako, ale owszem moe doskonale do naszego wspó-
czucia trafi. O takim nowym a polskim i oryginal-

nym rodzaju balady marzy Niemcewicz, kiedy pisa
„piewy Historyczne"; tylko bez prawdziwego poetycz-
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nego talentu nie znalaz tego, czego szuka. Ten rodzaj

wymaga pewnej plastycznoci, pewnego wyrazistego,

silnego naszkicowania figur, efektowego, prawie dra-

matycznego grupowania zdarze, do którego Niemce-

wicz nigdy nie by zdolny. Zaleski, talent rzeczywi-

sty, umia w tych drobnych rozmiarach nada szkicom

swoim ruch, ycie i poetyczny koloryt. Dopomoga mu
do tego wielce zapewne ta wielka biego w formie,

misterno jak posiada; ale posuya mu take i je-

go mio do Ukrainy i Kozaków. Zdaje si, jak gdyby
natura tego rodzaju utworów wymagaa jakiej niezwy-

koci, awanturniczoci przygód i postaci. Wódz na
czele regularnego wojska, bitwa stoczona podug wszel-

kich prawide strategii, król Jan pod Wiedniem, Ste-

fan pod Wielkimi ukami, to si jako do balado-

wych form i rozmiarów dumy nie nadaje; trzeba cze-

go mniejszego, a nie tak regularnego i normalnego,

romantyczniejszego. A Kozaczyzna wanie moga by
niewyczerpan kopalni takich romantycznych przy-

gód i bohaterów, na mniejsz skal, a na wasn rk.
wiat osobny, rzeczywisty, a przecie niezaprzeczenie

fantastyczny w swoich przedsiwziciach i w swoim
sposobie ycia; wielka rozmaito nie tylko walk i przy-

gód, ale i odcieni uczu; kozacka buta, awanturniczo,
niepodlego, wszystko to rysy istotnie poetyczne,

które si bardzo piknie mogy rozwija na tle prze-

chowywanych w pamici, w historyi, lub w podaniach

ludu, rycerskich lub miosnych przygód rónych ata-

manów. Ukrainiec Zaleski cay ten wiat wprowadzi
do poezyi polskiej, odtworzy go, wskrzesi, tchn
w niego ycie, i stworzy rzeczywicie najprawdziwsz
polsk balad, wskaza jej rodzaj i jej róda; w jego

dumach nic obcego, nic naladowanego, nic poyczone-
go od romantyzmu zagranicznego nie byo. A w owych
czasach, kiedy poezya narodowa dopiero powstawaa,
rosa, dumki te musiay budzi zapa choby przez to,

e byy ukraiskie, wprowadzay w poezy element
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nowy, niezaprzeczenie romantyczny, wziy w posiada-

nie i wyzyskiway dla poezyi ca jedn wan i pili-

n stron naszej historyi. Oryginalno i zasug Za-

leskiego w tych Dumkach naley zatem uznad, i na-

ley take uznad bardzo szczliwe, bardzo artystyczne

wykonanie niektórych. Kwiatem i koron wszystkich

jest ze wszech miar Duma o hetmanie Kosiskim. Nie-

zawodnie hetman Kosiski jest królem wszystkich Du-

mek Zaleskiego, zapewne ogóem wszystkich dumek
polskich: a ma on jeszcze t zalet ogromn, e przy

caej swojej doskonaoci artystycznej, nie pozby si
zakroju i cech dumki oryginalnej ludowej, i gdyby
by napisany po rusku, mógby wrócid pomidzy lud

ukraiski i tak si tam przyj, jak gdyby by wród
niego i przez niego powsta.

Jakie wraenia, jakie uczucia, gromadziy si w du-

szy Mickiewicza podczas wizienia, a nastpnie po wy-
wiezieniu, to w jego poezyi pokae si dopiero kiedy.

Teraz on pisze mao; on w Odesie, póniej w Moskwie,

wydaje si uspokojonym. Nie na pozór tylko; jego listy

wskazuj, e nie jest wzburzony. Burze grzmi gu-
cho gdzie na dnie serca, ale na powierzchni jest t-
sknota za Litw, jest bolesne wspomnienie pierwszej

mioci, niema wybuchów namitnoci. W Odesie mu-
sia on byd znacznie ukojonym, skoro podda si uro-

kowi nowej mioci, nietrwaej, niewiele w jego yciu
znaczcej, ale jednak nie pozbawionej uczucia.

Tego pobytu i tych usposobie poetycznem odbi-

ciem s jedyne jego z tych lat wiersze, Sonety.

Dlaczego Mickiewicz upodoba sobie sonet? Czy
przez sympaty i uwielbienie dla Petrarki? Czy moe
oskarany przez klasyków, e form wadad nie umie,

chcia im pokazad, e potrafi nagid jzyk nawet do
wymaga formy tak despotycznej, e aden z nich na-

wet jej nie próbowa, i odpowiedzied na zarzuty wpro-
wadzajc pierwszy t form do poezyi polskiej? Czy
moe lubi go za to, e staroytnod go nie znaa, e
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to by produkt poezyi redniowiecznej, romantycznej?
Powód nie wiadomy, do, e w roku 1826 zjawi si
pierwszy zbiór polskicti sonetów.

We wszystkich prawie, nawet w tyci, które s
wyrazem jakiej chwili szczcia, mioci szczliwej,
widoczna jest cika tsknota, która si na krótko cza-

sem rozjani, ale tem duszy i uczu stale zostaje. Ma
ona dwa przedmioty, dwa wspomnienia, których do-

tycz i któremi yje. Jedno to dawna mio pier-

wszej kochanki, zastyga, uspokojona, nie wybucha-
jca ju szaem i rozpacz Gustawa, ale tlejca zawsze
jak ar pod skorup lawy, a bolca jak rana, która si
zablinia po wierzchu, ale gbiej jeszcze jest otwarta

i przypomina si za kadem dotkniciem. Drugie to

Litwa, drogi kraj rodzinny, drodzy zostawieni w nim
ludzie, wspomnienie dawnego ycia, wszystkie wdziki
i pociechy tego ycia i tego kraju, które na miejscu

zdaj si rzecz powszedni, codzienn, niczem, a które

jak zdrowie ceni prawdziwie ten tylko, kto je straci.

Te dwa uczucia, te dwa wspomnienia nadaj Sonetom
ten ton smtny i tskny, który jest ich najwikszym
moe urokiem.

Jak gdyby na uwiecznienie tych dwóch uczu, sto-

j poród pierwszych sonetów dwa najpikniejsze moe
ze wszystkich. Jeden, to czysty gos tsknoty; niema

w nim óci, ani goryczy, ani namitnoci, tylko ciki
al, tak rzewny, e zda si, musi skoczy si pa-
czem, al nie za ow stracon kochank tylko, cho
i za ni take, ale za wszystkiem, za domem, za ro-

dzin, za przyjaciómi, za szczciem i swobod i ma-

rzeniami pierwszej modoci, to spojrzenie smutne ja-

kie kady nieraz rzuca na swoje dawne lata, na jaki

okres ycia skoczony, zamknity, a lepszy. Zako-
czenie szczególnie jest nieporównane jako tsknota

i rzewno. Drugi sonet, nazwany moe niezupenie

waciwie Rezygnamj (XII), bo wicej w nim skargi ni
uspokojenia, to jk serca, które swego dawnego uczu-
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cia pozby si nie moe, a gdyby i mogo, to na nowo
yc, na nowo czud nie zacznie, dla którego szczcie
jest skoczone, a przyszoci niema.

W podobnem uczuciu napisany jest nastpny So-

net (Xin), „Patrzysz mi w oczy, wzdyctiasz" etc, do
jakiej, która to strapione serce pocieszyd bya goto-

wa, moe bya zdolna, a któr on odpycha.

Na ton podobny nastrojone s, wszystkie te z So-

netów miosnych, które dotycz dawnej mioci. Ale
obok tych s inne, powicone uczuciu, które nie

miao tej gbokoci i tej zabójczej siy co dawna mi-o Gustawa, ale uczuciu, które byo podzielonem.

Jest to miod w rodzaju tej, któr Góthe opiewa
w rzymskich elegiach, tylko czulsza. Mickiewicz, na-

wet w stosunku, w którym musiao by wicej rozko-

szy ni mioci, potrzebuje rozczulenia, potrzebuje za-

jcia wyobrani i wzruszenia, choby przelotnego wzru-

szenia; bez tego nie byby szczliwym, rozkosz nie

byaby zupen. Jest midzy nimi pewien ukryty zwi-
zek, tak, e niemal dayby si uoy w cig i stano-

wiyby cay przebieg tego stosunku. W kilku Sone-

tach caa zwyka historya miosnej intrygi od pierw-

szego sodkiego niepokoju, do ostatnich goryczy i nie-

smaków.

Dlaczego Sonety krtjmsMe s pikniejsze od mio-
snych? Jest to rzecz powszechnie uznana; mówic o So-

netach myli si zawsze o krymskich, podziwia si je

bez wyjtku i zastrzeenia; przy tamtych robimy ró-
nic, wyjmujemy z ogóu „Rezygnacy" i „Do Niemna"
i tym dwom pozwalamy si równaó z krymskimi, inne

zostaj niej, nie s objte tem wielkiem uwiebieniem.

Dlaczego tak jest? Trudno wiedzie, bo i tamtym So-

netom zarzuci nic nie mona, s równie skoczone,
równie zaokrglone, kady z nich w tej skoczonej for-

mie zawiera jak myl zupen, jednak krymskie s
pikniejsze. Czy nie przyczynia si do tego cho tro--

Si. TaiTKncskt. .Literatura" T. rV. 23
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ch przedmiot odmienny? Laura ju spowszedniaa

nieco w Sonecie, i najpikniejsze rzeczy powiedzianie

o niej lub do niej, s znane z góry; te wspomnienia

wód, w których si przeglda, pieni, które piewaa,
wszystko to ju si w innych Sonetach widziao. Druga
grupa, Sonety do nowej kochanki, te znowu moe ro-

bi mniej wraenia przez to, e poeta wyraa si tak

wstrzemiliwie i ogldnie. Nie ma tu tego ognia, jaki

jest w rzymskich elegiach Góthego, albo w niektórych

poezyach i powiastkach Musseta. Mickiewicz, chcc
by wstrzemiliwym w sowach, szczerym by nie

przesta, wypowiedzia wszystko, ale sta si zimnym.

Sonety h-ymsle musiay zwróci uwag samym
swoim przedmiotem, odbijay od wszystkich dotd zna-

n3^ch. Pierwszy raz wyszed sonet ze sfery czysto uczu-

ciowej, i spróbowa by obrazem wrae z zewntrzne-

go wiata; pierwszy raz opisywa, opowiada. W tej

formie, tak sztywnej i nie uytej, by obrazow3^m,

plastycznj^m, to zda si wprost niepodobiestwem. Nie

s te, waciwie mówic, Sonety h-ymslde opisami, nie

zamierzaj by obrazami; one s nimi tylko porednio,

a wprost s tylko odbiciem wraenia, odniesionego z te-

go lub owego widoku natury. W wierszu lirycznym,

jakim jest sonet, a do tego w wierszu tak krótkim,

ten sposób by niezawodnie najwaciwszy, bo po-

zwala rzecz sam skreli tylko pobienie, jednym rzu-

tem, i da odczu wraenie, jakie ona sprawia. Prze-

gldnijmy Sonety krymskie, nie znajdziemy w nich

nigdzie regularnego opisu; nie jest takim ani „Droga

nad przepaci", ani „Czatyrdah", ani „Stepy Aker-

maskie", a przecie, czytajc, ma si takie uczucie

strachu, jak gdyby si byo nad t przepaci, takie wra-

enie ciszy i spokoju, jak gdyby „gos z Litwy" móg
doj i do nas. To obrazowanie przez uczucie, to jest

wielka pikno Sonetów, i to moe powód, dla któ-

rego one, nie mogc by opisami i obrazami, s prze-

cie tak plastyczne i ywe.
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Panujce w Sonetach krymskich uczucie jest to

samo co w miosnych; przedmiotem tam jest mio,
tu nie, ale to, usposobienie poety, jest to samo. Ta
sama rzewna tsknota i ten sam ciki smutek czo-

wieka, który si ju nic nie spodziewa. Nie jest on we-

selszy, kiedy nata ucho, eby dosysze gos z Litwy,

a potem przypomina sobie, e go nikt nie woa, albo

kiedy wród burzy morskiej zazdroci tym, co si maj,

z kim egna, albo kiedy hydra pamitek zatapia szpo-

ny w sercu niby spokojnem, jak kiedy pyta „Czemu
nie przejd zy moje?", lub si skary, e jego serce

jest jak opuszczona witynia, „w której Bóg nie chce

mieszka, a ludzie nie miej". Ta tsknota i smutek,

ton dominujcy Sonetów krymskich jak tamtych, jest

przecie tak trzymane na wodzy, tak hamowane, eby
nie zasonio sob widoku Czatyrdahu albo Kykyneisu,

eby si zanadto nie wysuno naprzód, eby zostao

tem. I to jest moe wielkiem mistrzowstwem, wielk
sztuk Sonetów krymskich, e pierwiastek uczuciowy

i pierwiastek wyobrani tak si z sob godz i uka-

daj do takiej harmonii. Jest to uciszenie uczucia, ale

nie jest to stumienie, skazanie go na milczenie jak

w Graynie naprzykad. Ono tu odzywa si cigle, ale

jak gos z odlegoci, gos dzwonów dalekich, który sy-
cha w powietrzu, a nie wida, zkd wychodzi, gdzie

jego pocztek i centrum. Z takiem uczuciem w spo-

koju czy si pierwiastek opisowy, take trzymany
na wodzy, naginany gwatem do miary sonetu, ujty
w obrby ciasne, ale, jak gdyby ten brak miejsca by
wzmocni jego si i intency, objawia si on tutaj w ta-

kich rysach potnych, e kady wiersz staje si obra-

zem. Nie wiedzie, co tu wysze, co bardziej zachwy-
ca, czy wdzik tsknego uczucia, który jest po tera

wszystkiem rozlany, czy to bogactwo porówna i obra-

zów. Jako pikno jest to zachwycajce; jako trud-

no, trudno wydania tych piknoci rónorodnych
w formie tak sztywnej i ciasnej, jest to w najwyszym
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stopniu zadziwiajce, jest dowodem zupenego, nieo-

graniczonego panowania nad form; s pewnie rzeczy

pikniejsze ni sonet w poezyi i u Mickiewicza rze-

czy pikniejsze, anieli Sonety krymskie, ale sonetu

pikniejszego od nich niema i by nie moe. I on to mu-
sia czu dobrze, kiedy, koczc swoje Sonety, wsparty

na Judahu skale, zamyka je tym zwrotem do siebie

samego: „Podobnie na twe serce, o poeto mody" etc.

Do tych niemiertelnych pieni, ozdób jego skroni, na-

le i Sonety i s jedn ze wietnych gwiazd jego

wieca.



II.

Walka klasyków z romantykami. Jej ogniska, organa i cha-

rakter. Krytyka stron obu. Micha Grabowski. Mickiewicz. Kry-

tycy i Uecenzenci. Morawskiego Listy. Klasycy. Zianiastico Ko-
miana. Wirgiliusz. Wpyw i podobiestwo. Tendencya Zie-

miaMica. Morawski. Charakter, Talent. Stanowisko porednie.

Zmiana i postp w Wyku. Niemcewicz. Znaczenie i wpyw.
Cechy.tego pokolenia.

Toczy si ju na dobre w tym czasie ta sprawa lite-

racka, która przesza do potomnoci pod nazw „walki

klasyków z romantykami". Jest co dziwne2:o w tej

wojnie zasad, uprzedze, uporów i przesad. Wyglda
ona tak, jak te kampanie wojenne, w których waci-
wie jednej wielkiej stanowczej bitwy niema, a w któ-

rych szereg utarczek i potyczek sprowadza rezultat

wikszy, ni proporcye samych walk i bojów; co na-

ksztat wyprawy Chocimskiej Chodkiewicza naprzy-

kad, która obejmuje wielk liczb maych bitw, a w
której wielkiej rozstrzygajcej akcyi nie mona si do-

patrzy. Zrobi sobie cakowite wyobraenie o tej woj-

nie, uoy z pozostaych raportów jej plan strategi-

czny, jest niezmiernie trudno. Zna si wprawdzie gów-
ne obozowiska stron wojujcych, ich podstawy opera

cyjne, to Warszawa i Wilno, to s dwa gówne ogni-

ska boju. Zna si i gównych bohaterów: z jednej stro-

ny zamknici w gównej twierdzy warszawskiej, Ko-
mian, Osiski, z gównym sztabem Grzymaów, F. S.

Dmochowskich i t. d., w oszacowanym obozie wile-
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skim Sniadecki. Po stronie drugiej Mickiewicz, jak

Achilles, albo raczej jak Pankracy, otoczony rojem fa-

natycznych Leonardów, Odyców, Chodków, Korsa-

ków, Witwickich, Zanów i innych. Porodku, jak pa-
stwa neutralne, stoj Brodziski z usposobieniem szcze-

rze pojednawczem i pragncy pokoju na zasadzie ci-

sego wymiaru sprawiedliwoci; Morawski na pozór

bliszy klasyków, w gruncie sprzyjajcy romantykom,

a miejcy si dowcipnie i serdecznie z jednych i dru-

gich, Niemcewicz obojtny i bezstronny, inni, jak Fr.

Sal. Dmochowski, le dla romantyków usposobiony,

ale ukrywajcy swoj niech do niezgrabnie, na sta-

nowisku niby to neutralnem, poredniem, ale neutral-

no to stronnicza, nieprzyjazna, le widziana przez kla-

syków, bo nie trzymaa z nimi do otwarcie i mia-
o, i le przez romantyków, którzy wiedzieli dobrze, co

o niej myle mieli. To jest pooenie „polityczne",

eby tak powiedzie stron wojujcych, atwe do po-

znania i zapamitania. Oprócz tego, szczegó a nadto

znany, gówni bohaterowie nie walcz osobicie. Mic-

kiewicz na wstpie swego zawodu odzywa si swoj
rozprawk o Uasycsnoci i romantijcznoci, która charak-

teru polemicznego nie ma wcale, a naprawd wystpuje
dopiero na samym kocu jak prawdziwy Achilles, i jak

jazd na nieprzyjaciela ju zamanego, puszcza rój argu-

mentów i dowcipów na kri/tyJców i recenzentów ivarss'iiv-

shicli. Osiski i Komian wcale w szranki nie schodz,
nie kompromituj swojej powagi; pomidzy stosami ar-

tykuów, rozproszonych po ówczesnych pismach peryo-

dycznych, niema ani literki z ich pióra, aó i zgroz
swoj wylewali prywatnie w rozmowach, na obiadach

u generaa Krasiskiego, jeden w sarkazmach, drugi

w gromach i kltwach; w stanie suby Osiskiego za-

pisaa historya tylko wierszyk „gupio byo"— w sta-

nie suby Komiana jego piorunujce listy do Aloraw-

skiego; i oto jedyne lady ich udziau w tej wojnie,

udziau bardzo poredniego.
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O ogólnym planie kampanii, o marszach i kontr-

marszach niepodobna zrobid sobie dokadnego wyobra-

enia. Naprzód nie wiedzied w jakim punkcie wiata
szuka prawdziwego teatru wojny. Nie w domu Towa-

rzystwa Przyjació Nauk, bo to zachowywao si tak

dyplomatycznie, jak gdyby nie wiedziao o niczem. Na
jego posiedzeniach, w jego Rocznikach, niema ani

wzmianki o klasykach i romantykach, tak jak midzy
ludmi znajcymi wiat i swoj powag, nie wspomina

si publicznie o jakim wielkim gorszcym skandalu,

cho o nim wszyscy wiedz. A wic, w ówczesnych

pismach peryodycznych? Tak, ale, na nieszczcie,

w tych pismach niema staej i wiernie przestrzeganej

granicy midzy jednym a drugim obozem; nieraz zdaje

si, jak gdyby nie byo zasad i sztandaru. Niema tego

przedziau pomidzy wiernymi i dobrymi a potpio-

nymi, pomidzy owcami a kozami, niema tego, co za-

chowuj mniej wicej starannie dzisiejsze pisma pe-

ryodyczne, nawet nie wycznie polityczne, które nie

lubi ogasza rzeczy, napisanych przez przeciwników.

W ówczesnych pismach, pomimo caej nienawici, pa-

nuje jakie pierwotne i naiwne braterstwo; klasyczna

i prawowierna Astrea przyjmuje róne pody roman-

tycznej muzy, tak, e nieraz nie wie si, z kim si ma
do czynienia, jakie jest wyznanie wiary i zasady te-

go tego pisma i jego redakcyi. Utrudnia to niezmier-

nie wyledzenie i uporzdkowanie kroków nieprzyja-

cielskich.

Ciekawe s do przejrzenia te ówczesne pisma. Na-
przód jest ich do duo. W Warszawie wychodzi
Astrea^ Dziennik W(irszaivshi, Paminl/c Warszawskie Bi-

hlioteha Polska, wszystkie zbiorowe i wszystkie nauko-

wo-literackie. W Wilnie prym trzyma Dziennik Wile-
ski, nie dziennik wcale, raczej miesicznik: we Lwo-
wie podnosz si i upadaj róne pisma starajce si
wiedzie o tem, co si dzieje w Warszawie i w Wil-

nie, dalekie odrole, w których soki ywotne zaledwo
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si dostaj,, a z których trway ywot wyrobio sobie

tylko jedno pismo, wydawane przez Zakad Ossoli-

skicti. W Krakowie zaczynay si pierwsze Bocznil To-

warzystwa Naukowego. Z tych wszystkich pism, jednego
zazdroci si tamtym czasom bardzo. Byo to pisemko
mae, treci do nieznaczce, wychodzce tylko przez

krótki przecig czasu, ale nazywao si Miesicznik Po-

locki. I ono zajmowao si walk klasyków z romanty-

kami, wiedziao o niej; ale w niem nie to zajmuje, nie

to robi wraenie, co ono pisao, ale to, gdzie wycho-
dzio, dowód oczywisty, e tam wtedy pismo zbiorowe

polskie miao dla kogo wychodzi.

Oprócz tego, jest jeszcze rzecz inna, której potom-

kowie mogliby zazdroci tym patryarchom; maj oni

jak dziwn i wcale sympatyczn naiwno i pier-

wotnod. Nie tego udawania, tej fanfaronady, której

nabray wszystkie pisma peryodyczne w Europie z po-

stpem i wydoskonaleniem si rzemiosa; najmniejsze-

go wyobraenia o reklamie, o przyntach dziennikar-

skich, o kokietowaniu czytelnika; rajsk niewinno po-

suwaj niektóre z nich tak daleko, e drukuj z otwar-

toci prawdziwie rozczulajc list swoich abonen-

tów, list nieraz tak krótk, tak bardzo krótk! Po-

midzy sob nie wojuj one wcale; wida nie szkodz
sobie, albo myl naiwnie, e drugiemu szkodzi nie

wypada. Krytyka ich i róno ich zdania odnosi si

tylko do wiersza, o którym pisz; jedno szarpie roman-

tyków, drugie ich broni, ale nigdy Dziennik Warszaw-

ski nie parska ogniem na Asfre, ani ona óci na Pa-

mitnik Warszawski lub na Dziennik Wileski. W grun-

cie to walka bardzo flegmatyczna, dobroduszna; co si
dziao w gowach ub w rozmowach, w to nie wcho-

dzi; tam moe namitnoci wrzay gwatownie, ale po-

lemika drukowana jawna, jest wogóle spokojna i nie

namitna, w tonie umiarkowana i przyzwoita, a nigdy-

bez wyjtku nigdy, nie schodzi z pola czysto litera-
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ckiego i krytycznego, nie mówi nigdy o pisarzach,

o ludziach, zawsze tylko o pismach.

Pomimo, e kordon midzy klasykami a roman-

tykami dokadnie pocign si nie da, mona przecie

mniej wicej oznaczy kolor i zasady tych pism. Urz-
dowym organem warszawskiego klasycyzmu, najsil-

niejszym w swoich przekonaniach i najwierniejszym

w subie jest Astrea Franciszka Grzymay; organem

opozycyi w Warszawie, jest wychodzcy miesicznie

Dziennik Warszawski pod redakcy J. K. Ordyca; Pa-

mitnik Warssmcski, wydawany przez Brodziskiego

i Skarbka, reprezentuje pojednawcze porednie usposo-

bienie stronnictwa umiarkowanego. Dziennik Wileski

wychodzcy w gównej kwaterze romantyzmu, jest tak

stanowczo romantycznym, jak stanowczo klasyczn

jest warszawska Astrea.

A krytyka tych wszystkich pism? "W ogóle, powie-

dzie trzeba, e warto jej jest bardzo mierna. Przed-

miotem jej po najwikszej czci s wiersze Mickie-

wicza, których recenzye ukazuj si nieraz w cae lata

po ich ogoszeniu, a spory i dyskusye wlok si dugo,
ale niedonie. Najczciej jest to krytyka, pochwaa
czy nagana, dod baha, drobiazgowa, czepiajca si
wyrazów, wytykajca drobne usterki albo gubica si
w wykrzyknikach entuzyazmu, którego usprawiedliwid

i poprze argumentami najczciej nie raczy. Mickie-

wicz zarzuca arystarchom klasycznym ten ton doktor-

ski, apodyktyczny i dogmatyczny, to danie lepej

wiary od czytelnika, którego przekonad nie umiej,
i susznie. Ale zarzut ten monaby obróci i przeciw

romantykom. I ci w sdach s najczciej drobiazgo-

wi, w tonie napuszeni i silcy si na zapa, w wiado-

mociach dod powierzchowni i sabi. Czciej od kla-

syków zapuszczaj si oni w wywody filozoficzne, ra-

dzi prawi o ideach, o idei piknoci w wiecie staro-

ytnym i nowym, lub co podobnego; ale wtedy gubi
si czstokro w jakich gbiach i odmtach takiej
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mdroci, e trudno ich zgruntowa i dostar dna, a nie-

raz zdaje si, jakgdyby dna i gruntu nie byo. Autor
Rysu Biograficznego Mickiewicza (Wiede, 1863, Estrei-

cher) pierwszy robi uwag bardzo trafn, e poezya
romantyczna pomidzy rokiem 1820 a 30 oprócz Mic-

kiewicza i „Maryi" Malczewskiego nie wydaa nic zna-

komitego, e z caej plejady modych poetów, którzy

próbowali wtedy swoich skrzyde, wyszy tylko talen-

ty drugiego i trzeciego rzdu, które bd ustay zaraz,

bd skoczyy na dobrych przekadach i utworach ory-

ginalnych redniej wartoci: a waciwy wpyw Mic-

kiewicza, obudzenie wielkich talentów przez jego przy-

kad, przypada dopiero na czas póniejszy. Otó z kry-

tyk miao si podobnie, jak z poezy. Jak ta w cigu
walki oprócz Mickiewicza i „Maryi" nic znakomitego
nie wydaa, tak i krytyka dopiero si w tych czasach

budzie i rozwija zaczynaa, byy to pierwsze jej kroki

i kroki do niedone. A jak Sowacki i Krasiski,
wielkie talenty poetyczne, tak i prawdziwe zdolnoci
krytyczne, Mochnacki, Grabowski, rozwijaj ca swo-

j si dopiero póniej.

W latach gorcej walki, i we wszystkich tych pi-

smach, trudno jest znale taki artyku krytyczny,

o którymby przypuci mona, e wpyn na losy lite-

ratury, e móg przekona i pocign umys, któ-

ryby by napisany z energi, wymownie lub dowcip-

nie. Z wyjtkiem rozprawy o Krytykach i Recenzentach

warszawskich, tego ostatniego strzau, który jest arty-

kuem krytycznym tak wietnym jak mao, najlepsze

i o wiele najlepsze z tego okresu czasu s prace kry-

tyczne Brodziskiego, a Brodziski w polemik, w kwe-

stye biece tego lub owego wiersza lub poematu nie

wdaje si nigdy. Stawia on zasady klasycznoci i ro-

mantycznoci, ale ich do dzie poszczególnych nie przy-

mierza, nie stosuje, a przeto, cho ze wspóczesnych
najlepszy i najwiatlejszy krytyk, do walki krytycznej

waciwie wmieszany nie jest.
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Od filipiki niadeckiego przeciw romantyzmowi
z roku jeszcze 1818 datuje si burza, któr nieroztrop-

nie wywoa, i która spada na gow jego i klasy-

cyzmu. Burza do flegmatyczna zreszt, nie gwatow-
na, ale trwajca bez koca. Pierwszy wzi romantyków
w obron Pamitnik Warszawski w r. 1819, a w sze lat

j)óniej dopiero (1825), znajdujemy ostatni odpowied
Sniadeckiemu, ogoszon w Dzienniku Warszawskim pod
tytuem Uicagi nad poezy romantyczn z poicodu pisma

niadeckiego. Autor, romantyk fanatyczny, rzuca gromy
i kltwy na poezy naladownicz, bez serca i ducia,

dowodzi, e klasycyzm, nawet staroytny, by tylko

poezy formy, poezy sensualizmu, kiedy romantyzm
jest poezy ducha i idealizmu, buja po najwyszych
sferach filozoficznych docieka i definicyj nie zawsze

zrozumiaych, a w kocu twierdzi, e jeden wiersz

Mickiewicza lepiej broni jego sprawy, anieli wszyst-

kie jego argumenty. Pod tym wzgldem czytelnik zga-

dza si z nim zupenie, bo istotnie artyku cay jest

napisany nudno, ciko, a w argumentacyi do saby.

Pojcia jednak niektóre s trafne, trafna przedewszyst-

kiem uwaga, e to, co si klasycyzmem zwao, byo
samozwacem. Ton caej rozprawy, wpadajcy niekie-

dy w wielkie oburzenie, w wymowne deklamacye a-
tane z rónych wierszy i wykrzykników pochwyta-
nych z rónych poezyj (naprzykad powtórzona prawie

ywcem z Don Karlosa i zastosowana do literatury

przemowa Markiza Pozy, o spokoju cmentarnym i bo-
gosawiestwach wolnoci), jest dzi ciekawy do widze-

nia i do zabawny.

Wogóle, Mickiewicz móg by susznie powiedzie
„Boe, bro mnie od moich przyjació!" Od wyjcia
jego pierwszych dwóch tomików (1822), okoo nich

wrzaa oczywicie walka najzacitsza, ale wielbiciele

godni byli obraówców; a czytajc jednych i drugich,

przypomina si ów dowcipny wiersz do Schillera, dumm
geloht und dumni getadelt. Jeden, naprzykad, zachwy-
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ca si Dsiadami, ale zarzuca poecie, e gdzie mó-
wic o wosach kobiecych, uy zdrobniaego wyrae-
nia „woski", które przystoi tylko wosom dziecicym;

a opowiadajc tred czwartej czci, umie nas zapew-

nid, e ksidz, do którego Gustaw przychodzi, jest ksi-

dzem y,rusHni". Widocznie nie wiedzia szanowny re-

cenzent, jak wytómaczyd obecno dzieci u ksidza,

nie j)rzyszo mu do gowy, e to s dzieci na wycho-
waniu, jak niegdy by Gustaw, i uzna za rzecz natu-

ralniejsz wyobrazi sobie ksidza jako unit, a dzieci

jako jego dzieci. W uniesieniu swojem idzie tak da-

leko, e chwali poemat bez miary, cho pomys jego

uznaje za „dziki".

Po wyjciu na wiat Sonetów zrobia si wielka

wrzawa najsprzeczniejszych zda, któr sam Mickie-

wicz wymia tak dowcipnie w rozprawie o krytykach.

Prym w tym kakofonicznym chórze trzymaa Bibliote-

ka Polska i Dziennik U arszawski-^ pierwsza zdradliwie

chwalc i ganic zoliwie, drugi, sam nie wie, co ma
robi, chwali czy gani, i zaczwszy od hymnów po-

chwalnych na cze poety, koczy drobiazgow ciasn

krytyk, któr Francuz nazwaby szykan. S to te

dwa artykuy, z których wyjtki przeszy do niemier-

telnoci w rozprawie o „krytykach". Tu s te szczli-

we poprawki, ^stanem jak icryty^ zamiast y^uklklem'"

w sonecie VI; tu te oburzenia na „minarety, namazy"
i tym podobne wyraenia wschodnie. Dla pamici war-

to kilka jeszcze z tych zarzutów zapisa. 1 tak recen-

zent „Biblioteki" przyznaje, e poeta pokona szczliwie
trudnoci formy, ale wytyka mu niewaciwo takie-

go wyraenia jak ^niemoiclce donie", w które czerpa

wody Niemna. Jest to rzecz nieprawdopodobna, eby
niemowl poszo bawi si nad rzek; matka albo pia-

stunka nie powinna bya pozwoli na tak nieostro-

no. W sonecie XVI poeta mówi do swojej dawnej

kochanki „ty szczliwa w biesiadników kole". Jakto!

Skromna panienka w kole biesiadników! Co za zgroza!
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Ona powinna byc w kole rodziny albo przyjacióek jed-

nego z ni wieku. Sonet Widok ze stepóic Kozowa (V)

zaczyna si od sowa Tam; a nic nigdy nie powinno

zaczyna si od Tam, bo ^am jest dalszym cigiem cze-

go, potrzebuje poprzednich objanie; mniejsza zreszt

o taw^ ale to nie do pojcia jakim sposobem poeta ze

swoim przewodnikiem Tatarem moe w sonecie roz-

mawia po polsku? „Dzioby potoków", „jazda chmur",

„garda rzek", a dopiero kocowe „Aa!" to s mieszne
dziwactwa. ,.Sonety w ogólnoci przyczyni si do za

gubienia jnarodowego ducha naszej poezyi, który

stworzy Kochanowski, wskrzesi Karpiski, wznowi
Brodziski, a którego najpikniejszym podem bdzie
zapewne Ziemiastwo Komiana'".

Wielbiciel Mickiewicza w Dzienniku Warszawskim

znowu, powtarza sam bez ustanku kocowy wykrzyk-
nik pitego sonetu, ale chcc by bezstronnym i po-

wanym krytykiem, uczy poet, e powinien wystrze-

gad si takich sprzecznoci, jak wyraenie „wród pa-

mitek kocioa", kiedy mowa jest o pamitkach prze-

chadzki, po ce oczywicie, albo po lasku, a nie po

kociele. Zapytanie „z askawem wstajesz sercem" (So-

net XVII) jest nienaturalne, trzebaby zapytad „czy

wstajesz w dobrym humorze". „Czy w porzdku stro-

je?" Wyraenie nie waciwe: ubiory, byoby lepiej,

bo czuli kochankowie nie zwykli si do siebie stroi.

Sonety krymskie s przepyszne, pene natchnienia, si-

y, kolorytu i tam dalej, ale s usterki znaczne, jak na-

przykad „otchanie pod nog" (Sonet XVI), kiedy po-

winno by przeciwnie „otcha pod nogami"; w XVII,
zamiast „narzuca elaza", trzeba byo napisad „na-

rzuca kajdany", zamiast p^e namaza, pie nabona.

Wprawdzie elaza i namaza rymuje lepiej, anieli kaj-

dany i nabona, ale recenzent rozumie,, e poeta zbyt

•wiele powici dla rymu, i e z jego poprawk sonet

len wydaby si lepiej. „Usypiam pod skrzydami ciszy

i ciemnoty" (Sonet XVI), jest take wiersz nieszcz-
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liwy. Skrzyda ciemnoty, mówi recenzent, wyobrazi
sobie moemy, ale „skrzyde ciszy" adnym sposobem.

Wród tak rozpaczliwego, dziecinnego stanu kry-

tyki, przyszoby zwtpi zupenie o naszem usposobie-

niu artystycznem i odejd z najgorszem wyobraeniem
o naszem ówczesnem wyksztaceniu, gdyby nie wspo-

mnienie rozumnych prac krytycznych Brodziskiego,
i gdyby nie rozprawa modego pocztkujcego pisarza

Michaa Grabowskiego, ogoszona w Dzienniku Warssaiu-

sldm w roku 1828 pod tytuem Myli o Literaturze. Roz-

prawa ta zakrawa ju na dzieo. Po wstpie, zawiera-

jcym skad pojd estetycznych z katechizmu Lessin-

ga i Schlegla, nastpuje rzut oka na literatur po-

wszechn, poczwszy od greckiej, przez wieki rednie,

bardów, skaldów, trubadurów, minnesangerów, do Szek-

spira, Calderona, i Miltona, do klasyków francuskich,

a do odrodzenia poezyi. Praca powana i rozumna;
jeeli nie nadzwyczajnie wietna, to oparta na znajo-

moci przedmiotu, i godna ju reprezentowa krytyk
narodu owieconego. Rozwiecajc rzecz, rozwijajc

j ah ovo, podajc czytelnikowi wiele poj i wiado-

moci ogólnych, naówczas jeszcze dla nas nowych,
obszerna ta rozprawa nie wdaje si w polemik. Po-

mimo tego jednak, cho w tej walce na pozór bezpo-

redniego udziau niby nie bierze, jest w niej znacz-
ca, oznacza coraz bliszy zupeny tryumf nowych po-

j estetycznych i do tego tryumfu nie mao moga
si przyczyni.

Mochnacki ma wiele rozumu, wiele wyksztacenia
i waele trafnego instynktu, pomimo, e smak nie bar-

dzo pewny; na nieszczcie, ma sobie za obowizek wy-
wodzi swoje sdy z samej gbi filozoficznych idei,

co byo poczynajc si podówczas mod wród mod-
szych, a przez to gmatwa i zaciemnia swoj myl,
w zudzeniu, e j pogbia i gruntownie uzasadnia. Je-

go ksika o Literaturze Polskiej iv loiekii XIX (1830),

jest w dwóch trzecich czciach takiem filozoficznem
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dowodzeniem, zbyt widocznie z Schellinga wzitem,
e jak wiat stworzony dochodzi do wiadomoci siebie

w czowieku, tak naród daje dowód i wyraz tego po-

znania siebie samego w literaturze. Kiedy wreszcie

przychodzi do dzie tej literatury, ocenia trafnie (on

pierwszy), piknoci „Maryi" Malczewskiego. Rozumie

dobrze pikno „Grayny". Bdy „Wallenroda" moe
widzi dobrze; ale jego wielkoci zdaje si nie widzie

i nie czu. Dziwny jest, kiedy dowodzi, e Mickiewicz

we wszystkiem co tworzy, odbija tylko swoje wasne
uczucia, siebie samego, kiedy przeciwnie Zaleski indy-

widualno swoj tak ukrywa i tumi, e wcale jej

w jego wierszach widzie nie mona. Przyznaje, e
Zumek Kaniowski ma wiele niedoskonaoci; ale przy-

znaje jego autorowi wielki talent. Czy to nie bez wied-

ny wpyw i zudzenie podobnych lub tych samych po-

litycznych poj?
Dla nas, przyzwyczajonych do polemik nierównie

gwatowniejszych, do tonu dzienników namitnego, do

krytyk rcych i palcych, wszystkie te spory s dzi-

wne przez swój brak namitnoci, przez swój ton spo-

kojny. Musia on by skutkiem panujcego obyczaju,

pewnej powcigliwoci w mowie, poczuwania si do

wzgldów dla przeciwnika, bo na namitnoci walcz-

cym przecie nie zbywao. Literatura polska winna

jest wielk wdziczno Lucyanowi Siemieskiemu za

to, e najgwatowniejsze wybuchy tej namitnoci wy-

doby, otrzs z pyu, którym byy przypady, i za-

chowa na wieczn rzeczy pamitk. Tak jak podróni

w Pompei maj to wraenie, jakgdyby patrzali na ywy
wiat rzymski, kiedy widz tysiczne drobne potoczne

lady tego ycia, tak my przeniesieni jestemy w ty
o lat z gór siedmdziesit, kiedy patrzymy na tak

szczliwie odkopane i tak misternie odbudowane Pom-
pei, jakiem jest Ohós Klasyków. Jest to obraz najcie-

kawszy, najwierniejszy i najywszy, nie caej walki

wprawdzie, bo jednego tylko obozu, ale pomimo tej
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jednostronnoci, obraz najwicej dajcy wyobraenia
o tej walce, jaki posiadamy. Waciwie widzimy w nim

dwie tylko figury gówne, tych, którzy do siebie pi-

sz, Komiana i Morawskiego; o innych tylko syszy-

my. Ale i te wystaj z obrazu z dziwn plastyczno-

ci i yciem. Osiski, naprzykad, zadsany, zoliwy,

kwany, uprzedzajcy siebie i innych umylnie, bo

czuje, e razem z uprzedzeniem znikaby jego powaga.

(Morawski widzi to i wskazuje w swoich listach bar-

dzo subtelnie). Zarozumiay i podejrzliwy Mier, zacie-

trzewiony w swojem tómaczeniu Andromachy; Ody-

niec, fanatyczny Seid Mickiewicza, wygldajcy na

zebraniu klasyków u generaa Krasiskiego jak Daniel

w lwiej jamie, a prorokujcy miao i troch szumnie

klasykom, e „chwaa Mickiewicza rozgrzmi si od

brzegów Atlantyku do brzegu Araksu". Andrzej Ko-
mian, niby to pojednawczy, a tak cierpko i z przymu-

sem chwalcy czasem Mickiewicza, kiedy ju inaczej

zrobi nie moe. Morawski wreszcie, którego Listy do-

wodz tak trafnego zmysu artystycznego, e pomimo
niesusznych niektórych zarzutów, uczynionych „Wal-

lenrodowi", nale do najlepszych rzeczy, jakie w tej

w^alce byy powiedziane, mówiby jeszcze szcze-

rzej i lepiej, gdyby si nie ba Komiana, a przez

ten swój strach wyglda tak zabawnie. Nadewszystko

stary kasztelan Komian, miotajcy gromy i pioruny

z wysokoci klasycznego Parnasu, niezomny, nieuba-

gany, wielki w swojej nienawici i pogardzie dla ro-

mantyków, to jest wszystko tak ywe, tak zajmujce

a tak zabawne, e zamiast mówi o walce klasyków

z romantykami, lepiej by byo przedrukowa t ksi-

eczk, bo lepszego nic o niej powiedzie nie mona.
I tu dopiero w prywatnych listach wybucha caa na-

mitno klasyków, tu Mickiewicz raz jest Herostra-

tem, drugi raz zuchwaym smarkaczem, i znowu smor-

goskim niedwiedziem, tu jest porównywany, ba, sta-

wiany niej od Marcinkowskiego, „Marcinkowski jest
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tylko gupi, Mickiewicz karczemny"; tu wreszcie to

wspaniae klasyczne sowo Kouiiana, „jak ognia z wo-

d, tak mnie z Mickiewiczem miesza nie mona".
A tymczasem walka zaczynaa oywia si na do-

bre. W Gamecie Polskiej pokazyway si jeden po dru-

gim artykuy Mochnackiego, na które burzya si ód
w klasykach. Wreszcie ukaza si Wallenrod, a w rok

po nim nowa edycya poezyi (Petersburg 1829), której

za przedmow suya rozprawa o Kryyknrh i Becenzen-

farJi. Mickiewicz dotd w spory si nie miesza; ogo-
si przy pierwszem wydaniu swoj rozpraw o roman-

tycznoci, ale w tej ani siebie nie broni, ani nie za-

czepia nikogo. Potem przez lat siedm sucha cierpli-

wie w^szystkiego co o nim mówiono, a odwet bra tylko

w rozmowach, artujc z przyjaciómi z Osiskiego,

Btkowskiego i Stanisawa Potockiego. Ale w kocu
znuy go tea dugotrway faszywy chór rzeczy ba-
hych i niedorzecznych, i wyszedszy troch z zimnej

krwi, jednym zamachem ci gow estetyce klasy-

cznej. Przesadza zapewne, niesprawiedliwym byd móg,
ale jako zasób wiadomoci i nauki, jako sd i pojt^ia

estetyczne, bya rozprawa ta, cho tak nie systema-

tyczna, pierwszem w Polsce znakomitera dzieem kry-

tyki; jako wietno dowcipu i sia argumentów bya
jedyn w naszej literaturze a do ukazania si prac

krytycznych Klaczki, które jedne obok niej stan s
godne.

Zanioso si na wielk burze; klasycy si zmieszali,

chcieli si rwa do obrony; Dmochowski przygotowy-

wa jak odpowied, Komian woa na Morawskiego

o list do romantyków, okrzyk „ratuj kto w Boga wie-

rzy" rozleg si po obozie klasycznym... kiedy prze-

cio walk w samym ogniu zdarzenie niespodziewane.

Cenzura zakazaa pisa o Wallenrodzie, i wspomina
w pismach imienia Mickiewicza. Nasta wic spokój,

przerwany tylko listami Morawskiego do Klasykóio i Ro-

mantyków, które jako nie wymieniajce nikogo, wyj
St. Tarnouski. „Literatura." T. IV. 24
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mogy, i s ostatnim strzaem w tej walce, jak pier-

wszym bya rozprawa niadeckiego. S te, obok Ery-

ylióio i Recenzentów warszawskicti najlepsz, najtrafniej-

sz i najdowcipniejsz prawd jaka w tej materyi by-

a powiedzian, a nad rozpraw Mickiewicza maj t
wyszo, e kiedy tamta tylko na klasyków uderza,

Morawski mówi stronom obudwom zasuone prawdy.

S te te listy najadniejszym wierszem jaki wydaa
poezya Towarzystwa Przyjació Nauk.

A kiedy tak romantycy mno i rosn, co robi,

co pisz klasycy?

W Towarzystue Przyjació Nauk na oko niema
zmiany adnej. Ta jedna, e starsi ubywaj, przyby-

waj modsi. Spotykaj si z sob na tej samej licie

czonków, ludzie Czteroletniego Sejmu i ludzie rzdu
narodowego z r. 1831. Stanisaw Potocki w sam czas

poszed do grobu (1821), nie widzia zgorsze roman-

tyzmu; ale zaledwo jego, który tylu zmarym czonkom
tak wymowne mówi pochway, zdoa kolejno pochwa-

li Staszic, kiedy sam za nim poszed i sam znowu
musia by chwalonym przez Niemcewicza, swego na-

stpc na urzdzie Prezesa Towarzystwa (1826). Ma-

rzenie jego, dzieo jego zachodów, pomysów i naka-

dów, posg Kopernika, stan przed domem Towarzy-

stwa (jego domem) a po jego mierci.

Kilka lat prezydencyi Niemcewicza, ostatnich lat

istnienia Towarzystwa nie pokazuj w niem bynajmniej

ubj^tku si i energii. W pórocznych sprawozdaniach

zawsze si pokazuj nowe i wane prace czonków,
w Rocznikach rozprawy zawsze wielkiej wartoci, a w
konkursowych zagadnieniach zawsze ta sama dno
zaradzenia na najrónorodniejsze potrzeby nauki i spo-

eczestwa. Oto naprzykad zagadnienia ostatnie: „Po-

równanie obecnego stanu miast Królestwa Polskiego

ze stanem ich w pocztku XIX wieku, pod wzgldem
zaludnienia, liczby domów, zakadów przemysowych
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i odbytu na suro-we pody". Do tego doczone byd
maj uwagi, jaki rodzaj przemysu, w którem z tych

miast miaby najwiksze warunki powodzenia. 2. Spi-

sa obrzdy ludu weselne, pogrzebowe i inne, a o ile

monoci pieni i podania, dotyczce tych obrz-

dów. 3. Uoy dykcyonarz synonymów polskich. Obok
tego widzi si rozpraw Skarbka o kasach poyczko-
wych, zaliczkowych i oszczdnoci, o reformie wizie
i moralnej poprawie uwizionych; Cyprysiskiego sta-

tystyczny opis powiatu Sandomierskiego (premiowany),

Malcza rozprawy lekarskie lub plany, odnoszce si
do polepszenia stosunków sanitarnych w Warszawie;

Garbiskiego rozprawy matematyczne i Krysiskiego

ekonomiczne, sowem, ta sama wszechstronna czyn-

no, zwizana z praktycznem yciem i obejmujca
wszystkie jego potrzeby, a dowodzca, e Towarzy-

stwo w sobie si nie rozprzgao i nie upadao na

siach i duchu, ale owszem, yd i dziaa mogo dugo
i skutecznie, gdyby mier naga nie bya go zgadzia
ze wiata.

A jednak pomimo niezaprzeczonej ywotnoci i po-

ytecznoci swojej, w tych ostatnich latach nie jest

ju Towarzystwo tem jedynem centrum ycia umyso-
wego na ca Polsk, i t nietykaln powag, jak byo
w dwóch pierwszych dziesitkach lat swego istnienia.

Alebo powstao inne centrum i jak magnes cigno
do siebie serca i umysy, a byo ono w Wilnie. Jakie
mae tomiki balad i romansów, póniej jakie sonety,

najeone arabskiemi i tureckiemi sowami, których

nikt nie móg zrozumie; na domiar zego jeszcze jaki

Wallenrod, bohater, który si upija, zaczy wichrzy
po gowach. Obok otwartego buntu i wojny, zaczy
si pojawia i nieuknione dezercye i zdrady; niejeden

z wiernych kania si wschodzcemu socu, nie je-

den siedzia na dwóch stokach, a bezbona rozprawa

o krytykach i recenzentach warszawskich rzucaa cie
miesznoci na cae Towarzystwo, cho niby tylko nie-
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których jego czonków zaczepiaa. Gwiazda Towarzy-
stwa widocznie blada. Ale w pracach nie ustaj kla-

sycy. Nie piesz si, bo to, co wyjdzie z pod ich rki^

powinno byd doskonaem, ale pisz. Komian ju ko-
czy, ju niebawem skoczy zupenie Ziemiastico, i wy-

da je (1829) *).

Pomidzy poetami tego czasu on jest jeden, o któ-

rym mona powiedzie, e zrobi co chcia zrobi.

Poeci dramatyczni naladowali czsto niedonie, cza-

sem miesznie tragików francuskich; lirycy jak Osi-
ski kuli podug wszelkich regu sztuki, zimne ody^

jedni i drudzy nie dopili tego co sobie zamierzyli

—

Komian tego dopi. Jest on historycznie i poetycznie

najlepszym wyrazem caego ówczesnego kierunku poe-

zyi; ma wszystkie jego bdy, ale ma zalety, których

ten kierunek od poety da, a których inni nie mieli.

Wyznawca tej samej wiary, jest Komian najgorliw-

szym, najzacitszym, najupartszym jej wyznawc. Nie-

nawi jego do romantyzmu, pogarda dla Mickiewicza,

której wiadectwa tak ciekawe zoone s w listach

jego (patrz Obóz klasyków L. Siemieskiego), sko-
czya si z yciem; nic jej nie rozbroio, nawet „Pan

Tadeusz" (cho przed tym prawy klasyk powinien by
uderzy czoem), a dochodzia do niekonsekwencyi. Po-

dziwia najmniej klasycznego z poetów, Krasiskiego,

a wzdryga si na Mickiewicza i na Schillera, klasy-

kowi, to zapewne niekonsekwencya i dowód, jak ten

klasycyzm sam siebie le pojmowa. Ale przyjwszy
stanowisko Komiana, a sama suszno wymaga, eby
go z jego stanowiska sdzi, trzeba mu odda sprawie-

dliwo, e speni przykazania swego zakonu lepiej

ni Wyk, lepiej ni Osiski, lepiej ni Niemcewicz,

lepiej ni cay Parnas Przyjació Nauk.

*) Ustpy o Komianie byy w czci drukowano jako

przedmowa do wydania jego wierszy z roku 1881.
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w poezyach i w pamitnikach swoich mówi on

zawsze o sobie jako o czowieku skromnym, który ni-

czego nie da, najmniej znaczenia i sawy, a szcz-

liwy jest tylko kiedy moe yd u siebie na wsi i dzie-

li czas midzy rol i nohiles Ubellos. Nie trzeba dad

si zwie t skromnoci. W yciu publicznem by
moe, e kasztelan nie mia ambicyi, e sub uwa-

a za obowizek, i peni j sumiennie, dobrze, ale

z zimn krwi, moe z przykroci, i na tej drodze

wznie si nad innych nie myla. Ale inaczej w poe-

zyi. Tu, czy mia tak wysokie wyobraenie o swoim

talencie, czy tak wysokie o doskonaoci, jak j poj-

mowa, nie byby poprzesta na czem mniej wicej do-

brem, nie byby si zaspokoi pozorami poematu i for-

m na niby tylko dobr; nie byby sobie darowa tych

dziwactw w treci, tych niewaciwoci, w formie któ-

rych inni w swoich poezyach nie dostrzegli. Wirgi-

liusz by podug niego najwikszym z poetów; zapra-

gn nie dorówna mu, ale si do niego zbliy, a raz

tego zapragnwszy nie poprzesta na byle czem, da
od siebie wiele. Wirgiliuszowska doskonao formy

bya dla niego ideaem smaku; usiowa j powtórzy,

i nie mona powiedzie, eby mu si to byo zupenie

nie udao. W poprawnych, niby wzniosych pompaty-

cznych wierszach Osiskiego i innych, czuje si jak

unikajc gminnoci wpadaj w powszednio, w proz;

wyrazy poprawne i przyzwoite, ale potoczne lub raczej

sabe, co chwila zniaj ton wiersza, nadaj mu bar-

w jednostajn i nudn, a przez to nieposuszestwo

jzyka, przez t sprzeczno zamiaru z wykonaniem,

sprawiaj wraenie raczej komiczne. Komian nie tylko

zna jzyk doskonale, ale go doskonale czuje. W wy-

borze sów, epitetów najtrafniejszych i najlepiej rzecz

oddajcych, w zwizoci skadni, w cigem i harmo-

nijnem utrzymaniu tonu, jaki chcia nada swojemu
poematowi, jest prawdziwym mistrzem. Mona prze-

czyta wszystko, co napisa, a oprócz jednego zbyt wy-



374 flISTORYA LITERATURY POLSKIEJ.

szukanego wyraenia w „Zieraiastwie", nie znaled jed-

nego wiersza, któryby razi. Jzyk jego jest moe wi-
cej wypracowany ni jzyk Trembeckiego, znad tu

wicej namysu i wyboru, mniej wrodzonego wadania
jzykiem, ale mniej pikny nie jest. Ma on prócz tego

te wielkie przymioty, e jest zawsze jdrnym, mskim
i prostym. Delille jak on naladowa Wirgiliusza, ale

wyszukana przesada w kopii francuskiej jest mieszn,
kopia polska ma proste i powane rysy oryginau.

A wspomniawszy Trembeckiego , trzeba wspomnie
o jednej wyszoci Komiana. Tamten pisywa czasem

przepyszne wiersze, w których nie byo wcale treci,

dowodem „Zofiówka". U Komiana myl jest zawsze,

cho nie zawsze poetyczna. W Ziemiastwie, jeeli

wemiemy kady jego ustp z osobna, kady ma zna-

czenie, ma prawd, ma tre—jeeli wemiemy cao,
znajdziemy moe nie wiele treci poetycznej, ale nie

moemy odmówi wanej i zdrowej myli politycznej

i patryotycznej.

Nic naturalniejszego, jak e Wirgiliusza wielbic,

od siebie wiele dajc, a pragnc gorco poezyi na-

rodowej, Komian napisa Zieniiastwo. Zrazu sobie nie

dowierza; nie czu si do silnym na „Eneid", cho
o niej cae ycie marzy i w kocu j napisa: ale Geor-

giJci, najdoskonalsze z dzie Wirgiliusza i najniezaprze-

czeniej oryginalne, rodzime, italskie jeeli nie rzym-

skie, czyby nie mogy i nie powinny by najbardziej

narodowym, najbardziej rodzimym poematem tego na-

rodu, który jest tak przewanie wiejskim i rolniczym;

nie bdzie to ko z koci, miazga i tre narodowo-

ci, jak szyderczo mówi Mickiewicz? Przytem, to pole

przez nikogo z wspóczesnych nie tknite, wzór naj-

doskonalszy pod rk, sposobno do rozwinicia ten-

dencyi wyborna. A wreszcie kto wie, czy instynkt ja-

ki, który zapewne musia ostrzega Komiana, e ta-

lentem przewysza swoioh kolegów i przyjació, nie

szepta mu, e kiedy jedni z nich szli jak mogli ladem



ZIEMIASTAYO. 375

Horacego, inni ladem Seneki (bo nie Euripidesa), on

powinien szuka swego wzoru w ksiciu rzymskich

poetów, w Wirgilim, a kiedy dotd powaono si co-

najwicej naladowa go w Sielankach, on moe po-

kusid si o wicej.

Ta myl o Wirgiliuszu zda si nie opucia go

przez cae ycie; Georgiki mia przed oczyma piszc

Ziemiastwo, Eneid piszc Stefana Czarnieckiego.

Krytycy mówi zgodnie, e Wirgiliuszowi uday
si Georgiki lepiej, ni Eneida. Monaby co podobnego

powiedzie o naladowcy jego, Komianie. Kiedy si
wzi do Czarnieckiego, znalaz si w wiecie znanym
tylko z drugiej rki, a w sobie nie znalaz do wyo-

brani i intuicyi, eby ten wiat odtworzy. Ale z Zie-

miastwem by w swoim ywiole; mia woy w poe-

mat to, czem sam y i na co patrza, wszystkie swoje

zalety móg rozwin, stron ujemnych nie potrzebo-

wa, nawet nie móg pokaza. To te Ziemiastwo ja-

ko dzieo jest o wiele doskonalszem od Czarnieckiego.

Do jakiego stopnia poemat dydaktyczny moe by
poematem? Pytanie to zadaje sobie sam Komian, a po

odpowiedzi zna, e czu wrodzone defekty tego ro-

dzaju poezyi. Jeeli za do natury dydaktycznego poe-

matu przystpi jeszcze ten ton pompatyczny i sztu-

czny, który nasi poeci przyjli od francuskich, poemat

musi by zimnym i martwym. Marzy o lem Komian,
jak marzy Mickiewicz dla „Tadeusza", eby kiedy rol-

nik za pugiem powtarza jego wiersze o rolnictwie.

To marzenie trudno, eby si speni mogo; poemat

jest za sztuczny, za literacki, za akademiczny; rolnik

musiaby nieraz z trudem szuka znaczenia najpik-

niejszych zwrotów Komiana, a co chwila spotykaby
si z mitologi, z imionami i figurami, o któreby pyta
musia, co one znacz. Jednak powiedzie nie mona,
eby Ziemiastwo nie byo rodzimom i polskiem. Poe-

ta zna wie, co wicej czu j, i nieraz, czytajc jego

wiersze, ma si ywe przypomnienie polskiej wsi i pola.
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Pod tyra wzgldem nie mona si pomyli; jest si
w Polsce i gdyby Ziemiastwo przeoone byo na jaki

obcy jzyk, nawet wtedy zachowaoby swoj cech,
nie mogoby obojtnie stad si Ziemiastwem nieraie-

ckiem albo francuskiem.

Ma Komian jedn wielk zalet, w czem zreszt
Wirgiliusz by doskonaym wzorem, e jak z jednej

strony umie nadstawie wielk elegancy formy to, co

zbywa przedmiotowi, i tak ten przedmiot ozdobie, e
nie staje si on suchym i nudnym, tak z drugiej stro-

ny nie wpada ani w faszyw patetycznod, ani w fa-

szyw sielskoc, ani w afektacy jak Delille. Ton poe-

matu nie jest potoczny, nizki, a nigdy nie jest górny
ani manierowany, i tu trzeba przyzna autorowi praw-

dziwy smak i zmys artystyczny. Sowem, jest to ro-

bione sztucznie, na urzd, ale robione dobrze; nala-
dowane przez artyst nie genialnego, ale sumiennego
i rozumnego. Znad szko dobr. Porównania niczego

nie dowodz, a jednak trudno wstrzymad si od po-

równania. Delille ma si do Wirgiliusza tak, jak si ma
do malarzy XVI wieku Mignard lub Ca^aliere d'Arpi-

no: Komian jak Poussin.

Samo z siebie nasuwa si tu pytanie, jak dalece

Ziemiostwo ^est kopi Georgika? e ni jest, niema wt-
pliwoci; Komian sam nietylko si tego nie wypiera,

ale owszem, szuka z tego chluby. Sam przedmiot, sam
podzia na cztery ksigi, ju sprawiaj podobiestwo,

a nieraz natrafia si rysy wzite ywcem z Wirgiliu-

sza. Owszem, zdaje si, jak gdyby Komian by staran-

nie unika podobiestw i pow^tarzania swego wzoru (na-

przykad z umysu zbywa krótko pszczoy, chwa Geor-

gików), a mimo to nieraz tak Wirgiliusza przypomni,

e trzeba porównad jego ustp z odpowiadajcym ust-

pem Georgików, eby si przekonad, e to nie tóma-
czenie (naprzykad bójka byków, opis jaówki). Na to

odpowiada poeta sam, jak nastpuje: Piszc Ziemia-
stwo, umylnie Georgików nie czyta, eby uniknd pla-



ZIEMIASTWO. 377

giatów; po napisaniu porówna jedno z drugiem i prze-

kona si, e nieraz „gdy mniema, e jego wyobrania
tworzya, pami jego ty lito si bya obudzia". Zo-

stawi jednak te miejsca poyczone od Wirgiliusza, ale

z wielk dobr wiar oznaczy je odsyaczami i w przy-

piskaci odnone wiersze z Georgików przytoczy.

Jest to wic kopia, ale kopia nie plagiat, i kopia

spolonizowana. To, co malarze nazywaj Je faire, to wi-

docznie wzite z Wirgiliusza — we wsz} stkich opisaci

i obrazach postpuje Komian jego tradycyjnymi spo-

sobami. Uprzedza to przeciw niemu, zbyt wyranie
widzi si t szko, ale nie mona powiedzie, eby
obrazy nie byy pikne; naprzykad pomór na bydo
w ksidze drugiej, lub poar lasów w trzeciej.

Ukad przypomina bardzo GeorgiJci, cho nie jest

zupenie taki. Tam ksiga pierwsza mówi o znakach

i wpywie pogody, o narzdziach, rodzajach i upra-

wie ziemi; druga o drzewach, trzecia o bydle, czwarta

o pszczoa^^h. Tutaj ksiga pierwsza jest take rodza-

jem ogólnego traktatu o rolnictwie, druga o bydle,

trzecia o drzewach (sadach i lasach); pszczó niema,

prócz krótkiego o pasiekach ustpu. Za to jest pie
czwarta, której u Wirgiliusza szukalibymy napróno,

a w której tkwi myl oryginalna, tendencya, w wiel-

kiej czci i warto Ziemiastwa. W caym poemacie

do najpikniejszych zawsze nale ustpy nacecho-

wane pewnym pierwiastkiem lirycznym, w których po-

wanym i smutnym tonem odzywa si mio ojczy-

zny, sprawy i ziemi. Taki jest wstp i zakoczenie

pieni pierwszej, taki ustp o koniu i jedcu, taki po-

cztek trzeciej pieni o klimacie. Ale pierwiastku tego

najwicej jest w pieni czwartej.

Tendencya, myl o sprawie publicznej myl orga-

niczna, myl pracy i siy, jest cech Ksistwa War-

szawskiego i Królestwa Kongresowego, jest dusz tej

literatury, przynajmniej jej celem. Jak bdzie ten-

dencya Ziemiaaica, jego myl moralna i patryotyczna?
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Ziemiastwo? co si tu zaraz nasuwa — kwestya wo-
ciaska, kwestya porzdnego uspoecznienia Polski, ta

myl, któr wiek XVIII podniós i przekaza nastpcy,
któr Ksistwo Warszawskie przecio nagle niezr-
cznie, niezupenie, nieskutecznie, która dojrzewaa za

czasów Królestwa Kongresowego, na nieszczcie zbyt

pomau.
Rzecz prosta, e w poemacie choby najbardziej

dydaktycznym, rzecz ta nie moga by traktowan ze

stanowiska ekonomicznego, ani politycznego. Tego ro-

dzaju argumenty byyby zbyt dydaktyczne. Postpuje
wic Komian inaczej, sposobem obrazowym, przecho-

dzi i kreli bardzo trafnie róne rodzaje stosunku dzie-

dziców z wocianami, uosobione w rónych postaciach,

róne rodzaje grzechów spoecznych. Jest wic Har~

pagon, skpiec, który sam tak jak wo jego yje
w ndzy i dzikoci. Jest Aryst, czowiek owiecony,
gospodarz postpowy, opiekun przemysu, obywatel na
pozór bardzo zasuony. „Niestety, có postrzegam

u pierwszego progu, prac spoczywajc na lichym bar-

ogu'^ i t. d.—Dalej jest typ inny, ludzie syncy z mi-

osierdzia, ocy wielkie koszta na zakady i szpitale

w miecie, nie dbajcy zgoa o chorych i ndznych na

wsi. S modne damy, które si na wsi nudz, cho obo-

wizek i zasuga tak blizko; s ksia niedbali o pa-

rafian, wszystko to w tonie surowym, niekiedy bardzo

surowym (Aryst, Egle, Ksia), rzadziej satyrycznym,

a na zakoczenie przykady: ksiom stawiony na wzór

Piramowicz i Woronicz, dziedzicom „wietne z siebie,

wietniejsze z mieszkaców Puawy".
Otó, kiedy przez lat tyle umiechalimy si szy-

derczo na Ziemiastwo, i odmawiali jemu i innym wspó-
czesnym poematom wszelkiej narodowej tendencyi,

wszelkiego polskiego ducha, bylimy wielce niespra-

wiedliwi. O formie mona myle co si podoba, mona
wyszydza poezy naladownicz, mona j uniewin-

nia: ale dobrej, zdrowej, praktycznej myli, ale jdr-

J
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nej, silnej, organizacyjnej dnoci, ale ducha chrze-

cijaskiego i polskiego, ducha politycznego, ducha

pracy i porzdku, odmówi ani zaprzeczy nie mona.
Nie widzi go chyba lepy albo uprzedzony, a uprze-

dza si tylko nierozsdny.

Dobrzeby byo i zdrowo, eby z tego dugo lek-

cewaonego Ziemiastua mode chopcy uczyli si na

pami ustpów takich jak o koniu naprzykad, o pa-

aszu i pugu, o Kociuszce i Dbrowskim.
Przy Komianie naley postawie Morawskiego.

W swoich pojciach i upodobaniach literackich nie

zawsze zgodni, ale zczeni przyjani caego ycia,

jeden dla drugiego nawzajem najdroszy z przyjació,

tak si z sob zroli, e nie godzi si, i byoby dziw-

nie jednego od drugiego oddziela.

Odrbna to i jedyna w swoim rodzaju posta mi-
dzy literatami Królestwa Kongresowego. Rozdarty mi.
dzy dwoma walczcymi obozami, jak staroytne Sa-

binki, w jednym mia przyjació i ca swoj modo,
do drugiego cigno serce i trafny zmys poetyczny.

Cos go ostrzegao, e polski klasycyzm nie jest polsk
poezy, co go cigno w przeciwn stron. Tem czem
by istotny talent; talent nie wyjtkowych rozmiarów,

ale dziwnie ujmujcy, miy, S)'^mpatyczny. Gdyby kto

by powiedzia, e ten genera mustrujcy swoj bry-

gad w Lublinie, który tak chtnie, ale z takiem usza-

nowaniem dla powag, miesza si do spraw i sporów
literackich Warszawy, by poet, bardziej ni Osiski,

bardziej ni niejeden urzdowy wieszcz w Towarzy-
stwie Przyjació Nauk, niktby temu nie by uwierzy,

on sam moe najmniej; a jednak tak byo. Talent to

ani wzniosy, ani bardzo potny, owszem, dobry tylko

do redniego lotu, ale w tym locie niepospolity: po-

godny i wesoy, raczej satyryczny ni uczuciowy,

a jednak peen prawdziwego zacnego uczucia, peen
zdrowego rozumu i prostej, ale mdrej filozofii ycia,
peen mioci ojczyzny, która naprzemian umie tsknie
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wspomina przeszo i teraniejszoci mówi prawd
otwarcie, miao, po msku i po onierslsu. Z form
bardzo poprawn i pikn, i to nie przez kucie, nie przez

piowanie kadego wiersza zasobna nomim in annum, ale

z wrodzonego daru wadania jzykiem i wierszem. Pe-

en prostoty zreszt, wolny od roszcze mioci wa-
snej i od literackiej prónoci, zajmuje Morawski mi-
dzy pot;tami miejsce bardzo zaszczytne i zapewnione

na zawsze.

To samo jednak, co stanowi waciwy charakter

i wdzik jego poezyi, to samo zatrzymao j moe w tej

mierze redniej, w której zostaa. To „niechcenie", ta

skromno, która nie daje wiele sobie rocie, a nie mie
na wiele si zrywa, sprawia, e Morawski, cho si
nieraz za modu w wierszykach próbowa, cho wie-

dzia, e zgrabnie i adnie pisa moe, nie sdzi si
powoanym do poetyckiego zawodu, i bardzo mao, przy

okazyi tylko pisa, a nic nie ogasza. Rzecz dziwna,

swoich dwóch gównych zawodów, wojskowego za mo-
du a gospodarczego w staroci, jak sam wyznaje w jed-

nym ze swoich listów, nie lubi: spenia je, ale ich

nie uwaa za swoje wrodzone powoanie. Zdawaoby
si wic, e za to musia mie chyba swój zawód trzeci,

pisarski. Tymczasem fakta dowodz inaczej. ywot je-

go (opisany tak piknie przez Lucyana Siemieskiego,

e póniejsi ju tylko do niego odwoywa si mog,
ale nie opowiada go, bo musieliby powtarza tylko

i powtarza gorzej), ywot ten dowodzi, e pierwsza

modo przesza i druga ju przechodzia, onierz zo-

sta oficerem, zosta pukownikiem, mia za sob wiele

odbytych bojów i kompanij, na ciele wiele szram, a na

piersiach wiele krzyów, a oprócz przypadkowych oko-

licznociowych wierszyków, oprócz piknej mowy po-

grzebowej na cze ksicia Józefa, niczem jeszcze nie

wsawi swego talentu, nie okaza swego popdu do pi-

sania. Wida z tego, e ten popd nie musia by zbyt

silnym i naglcym, e ambicya poetyczna snu mu nie
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psua: a ztd te moe i wniosek blizki, e gdzie po-

trzeba tworzenia jest tak spokojna i nie natarczywa, tam

spokojn musi byd i fantazya, a sia umiarkowan.
Morawski przeszed ju lat trzydzieci i czterdzie-

stu dochodzi, a jako pisarz gonym jeszcze nie by.

Zrazu znanym by tylko wojskowy, jako miy i dobry

czowiek, peen wesooci i dowcipu, jako mionik
i znawca literatury i poezyi, ale wikszego talentu nikt

si w nim nie domyla. e tómaczy Andromach, e
zdaniem Komiana i Osiskiego przetómaczyc j do-

brze móg (przekad jej jest podobno pikniejszy od

tych, które Osiskiemu tyle przyniosy sawy), to by
szczyt chway, o jakim sam moe marzy i o jakim dla

niego marzono. Siedzia wic to w Lublinie, to w Ra-

domiu garnizonem, i t Andromach koczy, popra-

wia, niemiao czyta warszawskim Horacym i Mece-

nasom, chwile wolne od suby przepdza z lubemi

muzami, znosi si z Warszaw i przez listy bra udzia

w caym ruchu literackim, ale do ówczesnego Parnasu

nie nalea, jako poeta by mniej znany, i nikt si nie

domyla moe, e jego przeznaczeniem byo sta si

jednym z gównych bohaterów klasyczno-romantycznej

epopei, której Achillesem by Mickiewicz, a Komian
Hektorem.

Tymczasem tak byo. Na takiego bohatera pasu-

j go nietylko listy do Komiana, ogoszone przez Sie-

mieskiego w obozie klasyków. Listy te s niezmier-

nie ciekawe, s Jednem z najwaniejszych historycz-

nych róde do dziejów tej epoki literatury, ale pry-

watne, ogoszone w lat czterdzieci po napisaniu, nie

mogy ani zrobi wraenia na publicznoci, ani Moraw-

skiemu sawy. Ale ten sam humor i dowcip, ten trainy

zmys poetyczny, ten wielki i miy rozsdek, który

w listach tak delikatnie i niemiao przemawia do Ko
mianów ojca i syna, przemówi i do publicznoci, a prze-

mówi tak mdrze, tak sprawiedliwie i stanowczo, jak

chór w greckiej tragedyi. W roku 1829, po Wallenro-
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dzie, kiedy Komian zyma si i woa w uniesieniu,

e „jak ognia z wod, tak jego z Mickiewiczem czy
nie mona", kiedy romantycy piewali pie tryumfu,

Morawski rzuci midzy jednyci a drugicti swoje Li-

sty do Klasyków i BomantyJcóic
,
przypisane Niemcewi-

czowi, jako „bezstronnemu sdziemu podów literatury

ojczystej".

Klasycy si zgorszyli. W chwili kiedy karczemny

Mickiewicz, wyniesiony bezbon rewolucy literack,

ju chce uzurpowa tron na polskim Parnasie; kied}'-

ostatni z wiernych bij si po bohatersku za zagroo-

ny smak i muzy i broni ich ostatniej twierdzy—Mo-

rawski w takiej chwili wystpuje z szeregu, gorzej,

wchodzi w zmow z nieprzyjacielem, mieje si z kla-

syków! To brzydko i le, to zdrada, przeniewierstwo,

bunt. Mona myle, co si podoba, mona, jeeH kto

lepy, widzie piknoci w Wallenrodzie; ale mówi
to gono w chwili walki, uderza na swoich z boku,

kiedy i tak ledwie si mog obroni: es icar nich schon

von dir Octavio, i Komian, pomimo e tak kocha Mo-

rawskiego, dugo nie móg mu listu do klasyków da-

rowa.
Romantycy znowu, oprócz jednego Mickiewicza

moe, który wszystkiego sucha i z wszystkiego korzy-

sta, nie zwaali na list sobie przypisany, cho uwagi

Morawskiego wszystkim niemal modym poetom na do-

bre wyj mogy.
Bezstronna i spokojna potomno przyzna kiedy,

e te Listy s liczne, jedne z najadniejszych wierszy,

jakie stara szkoa w tej epoce wydaa (bo wtedy jeszcze

nalea Morawski wicej do starej ni do nowej szko-

y, by wicej tómaczem Racina ni tómaczem By-

rona). liczne jzykiem i wierszem, wesoe i lekkie jak

Listy i Satyry Krasickiego, i jak tamte pene prawd

czerpanych ze zotego, zdrowego rozumu, bez jadu

i óci, ale sol atyck wcale nieskpo zaprawne, s
one i jednym z adniejszych pomników ówczesnej poe-
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zyi i jednym z najcenniejszych ówczesnej krytyki,

a ogólny sd Morawskiego tak o klasykach jak i o na-

ladowcach romantyzmu i ich przesadach, kto wie czy

nie zostanie staym sdem historyi i krytyki. Trudno

znale co zgrabniej i dowcipniej powiedzianego a traf-

niej pomylanego jak cay wstp listu pierwszego (do

klasyków); albo ten ustp, w którym ich Morawski

uczy, e staroytni nie wyczerpali wszystkich skarbów

poezyi, e i po nich jeszcze tworzy d mona. Ostatni

ustp, w którym poeta powiada klasykom, e roman-

tycy maj przynajmniej t zasug, e ich otrzli z le-

targu, musia zwrócid na klasyków miech caej czy-

tajcej Polski.

Ale nie na dugo, bo list drugi pomci klasyków

i zmusi kadego nieuprzedzonego do miechu z roman-

tyków. Jak wybornie wyszydza Morawski sztuczn

melancholi i urojone nieszczcia piszcych i niepi-

-szcych romantyków:

Ledwo e si z Inflmy, a nawet z pieluszek

Jaki tam romantyczny wyrwie geniuszek,

Juci si do nieszczcia powoanym sdzi i t. d.

Suszne take jest upomnienie do romantyków,

eby przestrzegali czystoci jzyka, i zakoczenie, nau-

ka moralna dla stron obu:

Jedno macie prawido: bratnie ksztaci plemi
I jeden tylko rodzaj: polsk, piewa ziemi.

Ale wiksza cz pism Morawskiego naley ju
do lat póniejszych. W tych jak w tamtych wszake,
ma on urok natury harmonijnej, mskiej a nie twar-

dej, serdecznej a nie namitnej, pogodnej a cierpie

zdolnej i umiejcej; i ten urok sprawi, e pisma jego

zawsze byy podane, zawsze dobrze widziane; e kie-

dy inni wspóczeni pili si na Parnas i przemawiali

czasem jak z trójnoga, on od niechcenia a ywo pisz-

cy albo dowcipem swoim bawi, albo rozrzewnia uczu-
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ciem. Bardziej z niechcenia, bardziej po prostu, bar-

dziej naiwnie piszcy (jeeli si tak wyrazie mona),
pociga do siebie t samorodnoci, tym brakiem za-

miaru i premed3^tacyi, która modszych i gonicych
wanie za natur i prawd zraaa do retorycznych,

akademicznych, uroczystych, a cokolwiek i napuszy-

stych klasyków. Ta za prostota i samorodno, po-
czona z maem i skromnem rozumieniem o sobie, jak

na Morawskiego wierszach wyciskaa pitno rzadkiego

a miego wdziku, tak sdom jego dawaa niezaprze-

czon midzy wspóczesnymi wyszo. Towarzysze
i przyjaciele tak wszyscy zagrzli w wyrnitej raz

kolei, wszyscy zalepili si w swoich wzorach, e osza-
cowani w wycznoci swojej ani zego we wasnej, ani

dobrego w przeciwnej szkole widzie ju nie umieli.

Morawski jeden midzy nimi zachowa zmys poety-

czny, nietknity, nie zbaamucony teoryami; najmniej

z nich wszystkich literat, najmniej poeta z profesyi,

najwicej mia zdolnego i czuego instynktu poezyi.

Ztd na klasycznych wzorach wychowany tómacz
Andromachy, lepiej ni Komian, lepiej ni sawny
Arystarch Osiski, umia si pozna na wielkim poe-

cie Byronie; ztd do klasyków przywizany, przystp-

ny jest natchnieniom romantyków, a jednych ceni
nie przestajc, z drugimi razem czu umie.

Wyk jak za modu by najmniej uprzedzonym

z klasyków, tak i teraz nie jest zawzity na romanty-

ków, raczej im yczliwy. Mao zostao po nim wier-

szy z tych lat, ale zostay dwa odznaczajce si po-

jednawczem usposobieniem. Jeden, I)o dajcych kry-

tyki (1827), wprost uznaje „ogie wrzcych uczu'' w
Mickiewiczu; w drugim, Duóch Spiewakóu) (1828), stary

Rey rzuca si na szyj modemu Kochanowskiemu, za-

chwycony jego nowym wierszem; aluzya bardzo wy-

rana. e by sam pod wpywem czy Mickiewicza, czy

moe romantyków zagranicznych, dowodzi Komat, po- ,

wie poetyczna, stylem zbliona do klasyków, ale ro-
j
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dzajem i ukadem do romantyków raczej. Zamieszkay
na Podlasiu, znajduje tre do tego poematu w poda-

niaci o staryci Jadwingach i ich boiaterze, polegym
w ostatnim boju z Polsk. Komat ten przeklina ich

przy zgonie i przepowiada pón pomst, bo gwat
gwatem si spaca, jak krew krwi si myje. Przepo

wiednia ta jest wcale przejmujca, a poemat cay pod

wszystkimi wzgldami najlepszy ze wszystkiego, co

dotd Wyk napisa, dowodzi, e jego talent rozwi-

ja si i mnia z wiekiem, co kiedy stwierdz dziea

jego staroci.

Niemcewicz jest zawsze jednym z najbardziej zna-

czcych ludzi w Warszawie, ma wielki wpyw i powa-

g, jest bardzo czynny, jest zawsze bardzo towarzyski

i uszczypliwy w dowcipie: ale nie pisze ju tak wiele

jak przedtem. Niektóre bajki zapewne; Dumania w Ur-

synowie, elegijne rozmylanie o caem swojem yciu;,

Jan 2 Tczyna. Wreszcie nie pokazane wiatu, póno
po mierci autora wydane (w Frsegldzie Poznartskim

1858) jedno z ciekawszych jego pism satyrycznych

Rok 3333 czijli Sen Niesychany. Jest to obraz przyszo-

ci Warszawy, gdy zostanie opanowana przez ydów.
Autor wychodzi w tym pamflecie z tej samej myli,

której poparciem jest jego Leibe i Siora, to jest rów-

nouprawnienie ydów, ale pod warunkiem, e przesta-

n by spoeczestwem w spoeczestwie, myl ta sa-

ma, co w dziele Czackiego. Inaczej da si bro w rk
ludziom, którzy j przeciw narodowi polskiemu obróc.

ni si tedy Ursynowi, e wjeda do Warszawy
przez rogatki Wolskie, ale ich pozna nie moe; za-

miast znanych herbów i napisów, widzi jakie dziwne

herby i napis „Moszkopolis A. 3333". Zdziwiony wje-
da—zamiast kamienic, po obu stronach ulic karczmy,

bruku adnego, boto i brud nad wszelkie pojcie; po

tych ulicach chodz, jed sami ydzi. Wreszcie siada

do doroki i dowiaduje si, e kraj ten dawno ju opa-

St. Tarnowski. .Liteiatura" T. IV. 25
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nowali ydzi. Dorokarz ten, to potomek Zamoyskich;
król nazywa si Moszko XII, sdy odbywaj si podug
praw Mojesza; z Polski nie zostao nic, prócz biednych

wyrobników, którzy dla ydów pracuj, przeladowani

i bici. Jak si to wszystko stao, tómaczy autorowi

jeden z patronów ydowskiego Trybunau. Potem jest

obecny sdom, które nakazuj modemu chrzecijani-

nowi eni si koniecznie z wdow jego brata; potem
na obiedzie w restauracyi, gdzie wszystko jest koszer-

ne; w teatrze, gdzie przedstawione s same bluniercze

parodye chrzecijastwa; wreszcie na balu u JW. hra-

biny Rachel—jeden ze sucych upuszcza tace z czosn-

kowymi lodami, brzk potuczonego szka budzi auto-

ra, sen znika.

Zawód, pisarski Niemcewicza koczy si waci-
wie w Warszawie, z rokiem 1830. Na emigracyi, przez

ostatnie dziesi lat ycia, ju on pisa nie bdzie,

a przynajmniej bardzo mao. Tylko Pamitniki nunch

cz(isóu\ pisane z pamici w ostatnich latach ycia;

w pierwszej poowie, a do wyjazdu do Ameryki s bar-

dzo ywe i zajmujce, w drugiej zaniedbane.

ycie i wpyw Niemcewicza nale nierównie wi-
cej do historyi, anieli do Historyi Literatury. Nie dla-

tego tylko e od Sejmu Czteroletniego a do roku 1840

nalea do wszystkich spraw, e by posem i mówc,
onierzem i dyplomat, sekretarzem senatu za Kró-

lestwa, posem do Anglii w roku 1881, wreszcie jednym
z moralnych naczelników emigracyi, ale i przez to tak-

e, e od powrotu z Ameryki a do powtórnego swe-

go wjgnania, by wyroczni opinii i jakoby sam opi-

ni publiczn wcielon w jednego czowieka. Co mu
nadao to stanowisko i t powag, co sprawio, e w je-

go rku byo dobre imi ludzi i ich szacunek? Nic,

tylko ta jednostajnoc i patryotyzm, któr widziano

w caem jego yciu. Widziaa Polska, e we wszyst

kiem co robi lub pisa, nie myla nigdy o sobie. Wi-
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dziano go wyszym nietylko nad wzgldy pienine,
ale nad pokusy mioci wasnej, nad ch znaczenia

lub wadzy. To mu zhodowao cze i ufno.

Nie tu miejsce wchodzie w rozbiór caej tej stro-

ny jego ycia. e jego sowa byy wyrokiem, pitnem
wybitem na czowieku, to pewna: czy je zawsze wy-
pala sprawiedliwie, nigdy porywczo? To pytanie; byli

tacy, którz;y go oskarali, e ich zgubi na zawsze, a nie-

sprawiedliwie. Jego najwierniejszy przyjaciel i biograf

sam o nim mówi, e tego wielkiego wpywu, jaki mu
Bóg da, nie zawsze rozwanie uywa, owszem, e nie

raz robi nim rzeczy przeciwne tym, których chcia
i pragn. Dziaa wic Niemcewicz na umysy ogro-

mnie, ale nie zupenie, przynajmniej nie zawsze, w tym
kierunku jakby by chcia. Trada w uczucie i w in-

stynkt ogóu, ale na jego rozumowanie nie dziaa, przy-

najmniej nie tak potnie. Podega wzajemn niena-

wi, hamowa jej, nawet kiedy chcia, nie umia.

Jest dzieo, ywot Niemcewicza przez ks. Adama
Czartoryskiego, w którem opisany jest cay zawód
Ursyna, z którego powzi mona najdokadniejsze wy-
obraenie o jego pracach i zasugach publicznych, o je-

go charakterze, o rodzaju jego umysu i temperamen-
tu, sowem, kady moe tam znale podstaw do wy-
robienia sobie sdu o historycznym i prywatnym czo-

wieku. 3ta'!Owisko pisarza da si streci w nastpu-
jcych sowach: encyklopedyczna zdolno do wszyst-

kiego, wyrana i wysza do niczego, prócz do publi

cystyki; we wszystkiem co pisze tendencya jest rzecz
gówn, naukowa lub artystyczna warto dziea, pod-

rzdn. Tak byo dla niego, tak jest dzi i tak bdzie
zawsze. Doskonaem nie jest adne z jego dzie, ale

kade wywierao wpyw na wspóczesnych i kade
z tego powodu ma warto historyczn. W grupie poe
tów i literatów Towarzystwa Przyjació Nauk ma Niem
cewicz miejsce osobne i jest z ni tylko lunie zczo-
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ny, bo nie jest jak tamci literatem, odrónia si od

nich, oddziela, i naley ju do tych, którzy oznaczaj

przejcie literatury w now epok, przez to, e próbuje

nowych form, e szuka i pcha do szukania nowej poe-

zyi, e nie trzyma si wcale tradycyj francuskich, ale

przynosi z sob i rozkrzewia znajomo i zamiowanie

literatur innych.

Po tych Ajaksach i Agamemnonach naszej ów-

czesnej literatury, trzeba wspomnie jej Thersitesa, bo

bez niego grupa byaby nie zupen. Nie Molskiego,.

autora Stanislaidy, czyli „Uwag nad panowaniem Sta-

nisawa Augusta", najnudniejszej broszury wierszem

w obronie króla i jego polityki; ani Tomaszewskiego,

autora „Jagiellonidy", dugiej, cikiej, nudnej epopei,

której bohaterem jest Wadysaw Jagieo, treci we-

wntrzne swary litewskie i walki potomków Gedymi-

na, a zakoczeniem maestwo z Jadwig. Przedmiot

by pikny, pikny móg z niego by poemat, ale poe-

ta nie by godzien przedmiotu, i dzi to jedno ratuje

Jagiellonid ^'od zapomnienia, e mody akademik wi-

leski Adam Mickiewicz, napisa jej recenzy w duchu

i tonie krytyków klasycznych, tak, e gdyby nie pod-

pis, monaby myle, i j pisa Osiski. Ale jest inny

„ryraotwórca", którego imi spotyka si bardzo czsto

w ówczesnych'pamitnikach i listach, którego figura

zrosa si z ówczesn literatur i ma swoje wasne
miejsce na ówczesnym Parnasie, miejsce takie jakie ma
Thersites w^Iliadzie. Tym poet jest nieszczliwy Ka-

jetan Jaksa Marcinkowski. Od chwili, kiedy przyje-

cha z Woynia i przedstawi si wszystkim literatom

warszawskim, jako czowiek, który na prowincyi zrobi

sobie pewn saw, a w stolicy spodziewa si podnie
j wyej, a do roku 1831, w którym rozbio si to gro-

no klasycznychfpoetów, w którym take umar Mar-

cinkowski, by ten biedny wierszokleta celem wszyst-

kich artów, pocisków, przycinków, miaa si z niego

caa Warszawa, przeladowa Morawski, znca si
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Osiski, Komian uwaa za bazna literatury; nieszcz-

liwy Jaksa czasem si tego domyla, gniewa, skar-

y si przed generaem Krasiskim, którego mia za s-
dzi bezstronnego i czowieka z dobrem sercem, ale pi-

sa nie przesta, a kady wiersz stawa si powodem
do nowych miechów i szyderstw.

Komicznoc jednak musiaa powstawa dopiero

z poczenia wiersz}'^ z poet. Naiwna zarozumiao
biedaka, który wszdzie i zawsze pompatycznie czy-

tywa swoje ndzne wierszyda, jak najwiksze arcy-

dziea, ta musiaa sprawia mieszno. Z wierszy sa-

mych miad si nie mona; s ndzne, liche, okrop-

nie nudne, ale doprawdy, kto si nie mia z poezyi

Osiskiego, ten nie mia prawa mia si z poematu
„O Rzekach'^.

Na tym to poemacie zasadza Jaksa nadziej nie-

miertelnej sawy. Widzia, e jedni opisywali „Okolice

Krakowa", drudzy pisali Ziemiastico, wzili za przed-

miot poezyi ziemi, i myla sobie, e dla uzupenienia
poezyi narodowej trzeba do niej wprowadzi polskie

wody. Napisa tedy poemat, w którym nastpuj po so-

bie Wisa, Warta, Bug. Niemen i San, a na kocu po

rzekach jest jezioro, Gopo. Kademu z miejsc, okoo
których rzeki te pyn, powicone jest kilka wierszy

wspomienia i opisu. Niekiedy porywa si autor na mia-
e fikcye, naprzykad, koo miasta Kazimierza zjawia

mu si duch króla Kazimierza i tómaczy mu dlacze-

go Polska upada. Jest to wszystko bardzo nieudolne,

bardzo nudne, ale nie tak potworne i karykaturalne,

jak gosz wspóczeni.
Najwicej gorszy i mieszy ich jego poemat he-

roi-komiczny, Gorset, Chcia Jaksa zdoby si na co
w rodzaju Pulpitu, albo Vert Vcrt, albo Monaclwmadiii,

a e by wielkim wielbicielem pci piknej, chcia zro-

bi poemat dowcipny, nieco lekki, a miosny. Gorset

ten dzieli si na cztery pieni. W pierwszej, Fmuo, bo-

haterka, hrabianka, ubiera si i tak sobie kae gorset
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przycign, e tama pka, dwie suce padaj na
ziemi. W drugiej pieni, Poudnie, hrabianka, zbyt wy-
sznurowana, mdleje przy obiedzie. W trzeciej, Wieczór^

mniej cinita, tacuje i wyglda daleko piknieje
W czwartej. Noc, wielbiciel jej, troskliwy o jej zdro-

wie i wdziki, chce W3^krac zabójcz sznurówk, pan-

ny suce jej broni, wród walki zjawia si widmo
jakiej panny, która umara w skutku zbytniego ci-

skania si gorsetem, i przestrzega hrabiank, tudzie
ca pe pikn, eby korzystaa z jej smutnego przy-

kadu. Oto wszystko. Bardzo liche i bardzo nudne, ale

nie byo czem gorszy si tak wiele. Ma wprawdzie
Jaksa niekiedy ch i zamiar artu lub obrazu nie zu-

penie przyzwoitego, ale art czy obraz jest zawsze tak

niezgrabny i niedony, e nie wicej zdua zgorszy
jak znci.

Koczy si literatura, koczy si czas tych ludzi,

którzy w literaturze jak w historyi polskiej, maj swoj
osobn fizyognomi, cech i zasug. Pod tym wzgl-
dem epoka ta wydaje si, jak gdyby czasem próby i za-

douczynienia za grzechy uczynkowe i opuszczenia

Polski przedrozbiorowej.

Co tamta zaniedbaa, ta, nauczona dowiadcze-
niem, chciaa zrobi; w czem tamta bya opiesza,
bezmyln, winn, w tem.ta chciaa by skrztn, za-

biegliw, czynn i poyteczn. Prawda, e ten zwrot

ku uparaitaniu i poprawie zacz si by dawniej po

pierwszym rozbiorze, i objawi si bardzo silnie w Sej-

mie Konstytuc3^jnym; ale te czasy Ksistwa Warszaw-

skiego i Królestwa s bezporednimi nastpcami i spad-

kobiercami tamtych; te same uczucia i pojcia, ten

sam sposób pojmowania sprawy, ci sami ludzie nawet.

To te i czynnoci ich w naszym wieku s jakgdyby
dalszym cigiem ówczesnych, cig przerwa si roz-

biorem, utrat niepodlegoci, w skutku tego musia
si zmieni i zakres dziaania i jego intencya, ale duch
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zosta ten sam, ten duch Polski poprawionej i podnie-

sionej. W dawnej Rzpltej upad by duci publiczny,

jego miejsce zajo mnóstwo interesów prywatnych,

osobistych lub rodowych; epoka Czteroletniego Sejmu,

Kociuszki i nastpnie epoka porozbiorowa podnosi

tego ducha publicznego wysoko, interes wspólny, sta-

wia nad wszystkiem. Dawna Rzeczpospolita nie tylko

zatracia poczucie bohaterstwa, nie lubia robid nad

miar powinnoci, ale stracia nawet uczucie obowiz-
ku, nie chciaa robi tego, co byo najprostsz powin-

noci i najniezbdniejsz potrzeb; jakgdyby w za-

docuczynieniu za ten dawny egoizm wysila si Ksi-
stwo Warszawskie na powicenia rzeczywicie nad

siy. Od czasów Sobieskiego zagin by dawny duch

rycerski i honor wojskowy; wskrzesza go Dubienka,

krzepi Racawice, a legiony i wojny Napoleoskie,

Dbrowski i ksi Józef, Raszyn, Samosierra, Lipsk

i Arcis stawiaj go tak wysoko, e caa Europa oddaje

mu cze i sprawiedliwo. Dawna Polska kochaa si
w swoim bezrzdzie, i swoj sabo nazywaa swoj
si, podstaw swego bytu; bez administracyi, bez skar-

bu, bez adu, bez wojska, bez wadzy, ya w rozprz-

eniu i rozkadzie; Polska porozbiorowa, zawsze za przy-

kadem epoki konstytucyjnej, staje si wzorem rzd-
noci, karnoci, porzdku i sprystoci w administra-

cyi. Ludzie, którzy twierdz z przykadów dawnych
lub dzisiejszych, e ona sob rzdzi nie jest zdolna,

niech popatrz na Ksistwo Warszawskie mae, biedne,

wycieczone systemem pruskim i ciarami wojen Na-
poleoskich, a przecie wystarczajce jeszcze ciaro-
wi takiemu, jak przechód armii sprzymierzonej do Ro-

syi; a zwaszcza niech spojrz na Królestwo Kongre-

sowe, dochodzce w kilka lat po takiem zniszczeniu

do najwietniejszego stanu skarbu, jaki by podówczas
w Europie, niech popatrz na wojsko tego kraju, czy
ono byo ze, na administracy dobr, na stan szkó, na
Krzemieniec, na uniwersytet warszawski i wileski, i po-
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tem niech mówi, e Polska rzdu nie znosi lub go spra-

wowa nie zdoa. A jakgdyby na dopenienie swojej

poprawy i swojej obrony, ten naród tak zwykle nie-

zgodny i za taki osawiony, utrzymuje si przez ten

przecig czasu w zupenej zgodzie i równowadze. Dwa
ze duchy dawnej Polski, ambicya pojedynczych ludzi

i demagogiczna anarchia (czy to jej ognisko jest w ary-

stokratycznym zamku dawnego magnata, czy w nowo-
czesnym klubie, wszystko jedno), te ze duchy, sp-
tane i trzymane na wodzy lepszem uczuciem narodu,

jedyny raz od bardzo dawna, moe od wojny kokoszej,

nie wichrz, nie bród i nie psuj. Sowem, pod wzgl-
dem politycznym pod wzgldem zdolnoci rzdzenia
si, próba bya zdana wietnie, i ta Polska bez niepod-

legego bytu okazuje si w tym kierunku ycia popra-

wion, lepsz, mdrsz, jest w postpie.

Pod wzgldem obyczajów, domowego i rodzinne-

go ycia, Polska Ksistwa Warszawskiego i Królestwa
jest powaniejsza, przykadniejsza od Polski Stanisa-

wowskiej. Prawda, e jak wtenczas zepsucie nie byo
powszechne, nie doszo gboko, tak teraz pochod
nie ustaa od razu; wesoe ycie ksicia Józefa i ota-

czajcej go modziey, atwo i epidemiczna czsto
rozwodów, dowodz jej dostatecznie. Ale jest ta ró-
nica, e lekko obyczajów ogranicza si do ludzi, któ-

rych modo i wychowanie siga jeszcze czasów Sta-

nisawa Augusta, a modsze pokolenie yje ju ina-

czej, powaniej; nie mówic o tem, e i midzy star-

szymi zdarzaj si przykady wielkiej godnoci i cnoty.

Za Stanisawa Augusta ycie towarzyskie Warszawy
skupiao si okoo kobiet wielkiego wdziku i rozumu,
a nieraz i wielkich zkdind zalet, ale i wielkiej po-
choci: teraz, moraln dyktatur nad wiatem warszaw-
skim trzyma pani kasztelanowa Poaniecka, szanowna
i surowa jak rzymska matrona, a niepokalana jak we-

stalka. Wychowanie dzieci prowadzi si sumienniej,

troskliwiej, bardziej po chrzecijasku, a nawet, pomi-
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mo panujcej francuszczyzny, bardziej po polsku. Wre-
szcie dawny duch niedowiarstwa i filozofii XVIII wie-

ku znika coraz bardziej, tkwi ju tylko w starszych,

a i ci odstpuj go nierzadko. Matuszewicz, za modu
zawoany filozof, na staro tómaczy Naladowanie
Chrystusa z Tomasza a Kempis; modsi, zwaszcza ko-

biety, wychowuj si w wyobraeniach i uczuciach re-

ligijnych, które im daj grunt moralny, stay i silny,

jakiego nie mieway ich matki i babki. Jest to wic
towarzystwo powaniejsze i moralniejsze ni w wieku
XVIII, a nie mniej od tamtego rozumne i owiecone;
ma t sam ogad, t sam urhanitas obyczaju, ma
upodobanie w umysowych zajciach, zapa dla sztuki

i poezyi, pocig do ksiki. W samych swoich zaba-

wach lubi ten wiat znajdowad zajcie umysu i wyo-

brani; jednym z najwyej cenionych talentów towa

rzyskich by talent deklamacyi, a jedn z przyjemno-

ci najbardziej poszukiwanych byo sysze uwielbiane

tyrady z Racina lub Corneille'a, deklamowane przez

osoby synne z tego talentu. Zapraszano si na dekla-

macye jak na tace lub koncert, i nie mniej ubiegano si
o te zapi-oszenia. Pod wzgldem wysokiego w przeci-

ciu wyksztacenia umysowego, dowcipu i poloru oby-

czajów, jest to jedna ze wietnych epok w Polsce, a nie

mniej pod wzgldem rozumu i licznych niepospolitych

zdolnoci.

Literatura, zwaszcza poezya tego czasu, nie stoi

na odpowiedniej wj^sokoci. O niej to njsuszniej mo-
na powiedzie, e dya, a nie dosza, gdzie doj
chciaa. Co si tycze jej prac naukowych, to te, na-

przód maj same w sobie wielk warto, powtóre,

maj one t wasno, e cho nie dochodz doskona-

oci, to poytek jest z nich zawsze. Ukadaj si one

jak warstwy ziemi coraz urodzajniejsze, a kada na-

stpna lepsz moe by tylko przez to, e si wspiera

na tej uboszej poprzedniej, a wreszcie uoy si ta-

ka, która wyda plon szczliwy. Zreszt nie mona na-
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zwa jaow i niewdziczn dla nauki epok, na któr
przypada ostatni, najpodniejszy okres ycia Czackiego,
i pierwszy okres ycia Lelewela, któr uwietniaj
imiona niadeckich, która nauk we wszystkich jej ga-

ziach stara si postawi na tym stopniu, na jakim
staa w krajach owiecieszych. Gdyby wszystkie po-

kolenia byy podobne tamtemu pracowitoci i zami-

owaniem nauki, owiata staaby u nas lepiej; a cho
oprócz Czackiego, niadeckiego i Lelewela, nie miaa
nauka u nas ludzi bardzo wielkich zdolnoci, to prze-

cie zrobiono dla niej w tym czasie wszystko, co bez

takich wyjtkowych zdolnoci zrobi si dao. Naj-

sabsza, najdalej od swego przeznaczenia, w tyle za

wszystkimi innymi kierunkami ycia, i tworzenia, zo-

staje poezya. W nauce nigdy praca i usilno nie zo-

stanie daremn, w poezyi i najwiksza nie wystarczy.

Z jednej strony przymiona Krasickim i Trembeckim,
z drugiej przygnieciona ssiedztwem poezyi romanty-
cznej, z kad z tych epok majca co wspólnego, po-

winnaby ona stanowi naturalne i agodne przejcie
od Krasickiego do Mickiewicza: a tymczasem róni si
i oddziela od poezyi Stanisawowskiej, póniejszej wy-
powiada wojn. Powinnaby byd podobniejsza ni jest

do tamtej, bo jest jej bezporedni nastpczyni, bo
przyja po niej jzyk, tok. form, w wielkiej czci
smak i wzory; do tej znowu powinnaby by zbliona,

bo rzeczywicie chce tylko tego co ona, dy do poe-

zyi narodowej z wikszem staraniem i usilnoci ni
za Stanisawa Augusta. Cel jest jeden, powinnoby wic
by i jakie podobiestwo ducha, a przynajmniej ja-

ka wzajemna wyrozumiao i uznanie. Tymczasem,
nie idzie ta poezya ubitym ladem Krasickich i Trem-
beckich, nie trafia na drog Mickiewicza, i pozostaje

na boku, zamknita w sobie, sabo zwizana z poprzed-

ni, sabiej jeszcze z nastpn. Cho uczucia patryoty-

cznego w jej poetach jest istotnie wicej ni w tamtych,

przecie nietylko nie wznosi si na wysoko epoki
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nastpnej, ale nawet nie utrzymuje si na wysokoci
epoki poprzedniej; Krasickiego niema pomidzy poeta-

mi Towarzystwa Przyjació Nauk.

Ale oni s od swoich poprzedników uczuciem

wysi, moralnie lepsi. List polityczny, dydaktyczny,

napisze Komian nie gorzej od Trembeckiego; Ziemia-
stwo take napisze nie gorzej, ni tamten Zofiówk,
ale pomyli je nieskoczenie lepiej.





III.

Fredro *). Odrbno. Niezaleno. Stosunek do Moliera. Geld-

hah. Zrzda i Przekora. M i ona. Cudzoziemczyzna. Mniejsze

komedye. Korzeniowski. Powieci. Julia i Adolf. Powieci Fry-

deryka Skarbka. Pani Jaraczewskiej. Powie historyczna. Jan

z Tczyna. Zygmunt z Szamotu. Pojata. Panna Taska, Rodzaj

talentu. Powoanie i pisma wycliowawcze. Rozrijicki dla Dzieci.

Powiastki. Dziennik Franciszki Krasiskiej.

W roku 1822 ukazaa si na scenie pierwsza ko-

medya Fredry, a nastpoway one po sobie tak szyb-

ko, e oprócz cztereci najwikszych, najpikniejszych!

(i oprócz wydanyci po mierci ma si rozumied), wszyst-

kie napisane byy przed rokiem 1830. Za modu i w su-
bie wojskowej musia myle mao o literackich kwe-

styach, a moe wcale o swoim literackim zawodzie.

Ale gdy si ta suba skoczya, czy z onierza zro-

bi si zaraz pisarz? Czy jak Brodziski ledwo zdoa
zoy tornister, doby z niego zaraz pióro i kaamarz?
Czy go widzimy czytajcego Byrona, rozwaajcego
teorye Lessinga lub Schlegla, usiujcego zmieni for-

my polskiej poezyi, wprowadzi wzory angielskie i nie-

mieckie w miejsce francuskich? Bynajmniej: nie wi-

da go ani koo wielkiego otarza Towarzystwa Przy-

jació Nauk, w orszaku Komiana, Osiskiego, Feli-

skiego i Wyka, ani obok Brodziskiego, pomagaj-

*) Ustp o Fredrze jest skróceniem rozprawy ogoszo-
nej w tomie II Rozpraw i Sprawozda p. t. Komedye Aleksan-

dra Fredry.
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cym mu w jego usiowaniach, ani z Morawskim, ko-

chajcym klasyków, czujcym silny pocig do roman-

tyków, a artujcym z jednych i z drugich; nie wida
go wcale w tych latach. Owszem, gdy walka ju na
dobre wybucha i wszystkich zaja, on sobie na boku
pisze swoje komedye, ale o zasady i pojcia, o estety-

czne kodeksy i wyznania wiary nie troszczy si wcale,

jak gdyby nie wiedzia, e koo niego toczy si woj-

na. Jedyny to podobno z pisarzy tej generacyi tak

zupenie oddzielony od gównych literackich ruchów
i prdów, tak nieprzystpny wpywom, dziaajcym na

innych. Z jego wspóczesnych kady jest klasykiem,

albo romantykiem, a który nawet nie jest jednym ani

drugim wyranie i stanowczo, to stojc na jakiem sta-

nowisku poredniem i pojednawczem, przyznajc obu
stronom troch susznoci, robic obu koncesye, sta-

rajc si zalety obu sobie przyswoi, jeszcze oddycha
tem samem powietrzem, yje i pisze pod wraeniem,
pod wadz tych przetwarzajcych si form i poj.
Fredro, jak gdyby o tem nie wiedzia wcale, jak gdyby
nalea do innej literatury, do innego kraju, idzie swoj
wasn drog, nie patrzc na lewo ani na prawo, nie

ogldajc si na to. co si w koo niego dyskutuje lub

tworzy: i w caym zbiorze jego dzie nie znajdzie si

jednego sowa, z którego monaby si domyli, e te

dziea powstay w chwili, kiedy w poezyi polskiej od-

bywaa si tak wielka, tak radykalna przemiana.

Niezaleno to dziwna, i wiadczca niezaprze-

czenie o wielkiej samoistnoci, oryginalnoci talentu,

który w takiej burzy sta sam na sobie jak na kotwi-

cy, i w adn stron nie da si ani porwa, ani nawet

cokolwiek pochyli. Uznajc wszake samodzielno
i oryginalno, nie mona.jej samej jednej tylko uwa-

a za przyczyn tego skutku. Od wpywu klasycyz-

mu, czy romantyzmu, od przedmiotu walki, Fredro by
oddzielony sam natur, samem polem i przedmiotem

swego talentu. Jako poeta dramatyczny, jako tragik,
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byby musia i wpywom ulega i stan pojednaj lub

po drugiej stronie; ale komedya nie bya przedmiotem

sporu, chodzio o form natchnie poetycznych, nie

o ksztat, w jakim wystpi dowcip, humor, obserwa-

cya. Szczciem wic czy nieszczciem dla siebie, ale

naturalnie, sam si rzeczy, zosta Fredro po za szran-

kami turniejów, po za regionem wichrów klasycznych

i romantycznych. A zatrzyma go na boku nie sam
tylko rodzaj i przedmiot jego talentu, ale take i sam
jego rodzaj i sposób pisania i ycia. Ze wszystkich na-

szych znakomitych pisarzy tego wieku, on jest naj-

mniej literatem, najmniej pisarzem z profesyi. On przez

ca swoj pierwsz modo nie domyla si w sobie

zdolnoci ani powoania, nie marzy jak inni o autor-

stwie, nie pisze wierszy na szkolnych zeszytach i nie

kwapi si z wydaniem pierwszego ich zbiorku. On jest

oficerem naprzód i nie myli o niczem jak o wojnie;

po wojnie jest bogatym modym paniczem, yjcym
jak kady yciem na pó wiejskiem, a na pó wiato-

wem. Wie, e potrafi zoy zgrabny wierszyk, bo te-

go ju dowiadczy; ale nie przywizuje wagi do tego

daru, który mu si wydaje nic nie znaczcym. Dopiero

kiedy raz przypadkiem, prawie od niechcenia napisa

komedy, przekona si, e jest na to stworzony. Ale

modo, spdzona bez literackich zaj i przyzwycza-

je, zostawia w nim lad* na zawsze. Zostao w nim
ju zawsze co dyletanta, czowieka, który pisze od

niechcenia, lub raczej od chcenia, kiedy jest ochota

po temu, kiedy co cignie, kiedy w gowie jest jaki
pomys, który na wiat chce wyj koniecznie; ale pi-

sarstwa swego nie uwaa za zawód, za jedyne swoje

prawo do bytu, nie zamyka w niem caej czynnoci,

caego swego ycia, caego siebie. Jest w jego natu-

rze i w jego sposobie tworzenia jaki dyletantyzm, ja-

ka swobodna, oficerska i arystokratyczna dismvoltura,

które sprawiy, e on do literackiego cechu tak mao
naley i tak mao jest do niego podobny. Dyletantyzm,
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U nas na nieszczcie tak powszechny i najczciej
tak szkodliwy, tym razem mia skutki bogosawione:
bo jeeli z niego zapewne pochodz niektóre drobne
usterki Fredry, jak naprzykad zdarzajcy si brak

wykoczenia jego komedyi, to z drugiej strony jego

jest dzieem ten brak przymusu i rzemielniczej robo

ty, ta swoboda, ta samorodno humoru i dowcipu, ta

ywod pomysów nigdy nie woanych, ale powstaj-
cych, kiedy chc; ten brak zamiaru i zaoenia, brak

tych wszystkich wizów i petów, którymi pisarze naj-

czciej sami siebie krpuj, ta zupena niepodlego
talentu, powód najsilniejszy zapewne ywoci pomy-
sów, oryginalnoci i wdziku dzie.

Czy jednak on jest tak zupenie oderwany od

wspóczesnego wiata, sam jeden, bez poprzedników
i bez towarzyszy? Napozór, tak. Koraedya jego wy-
strzela z ziemi znienacka, niespodzianie, w chwili, kie-

dy jej si nikt nie spodziewa, i mona powiedzie,
nikt o niej nie myla; a przecie bya ona rezultatem

dugich prac i usiowa, plonem z dawnego i wytrwale

powtarzanego posiewu. Powiedzie, e poprzednikiem

Fredry na tern polu by czy Bogusawski czy Zabo-
cki byaby rzecz niesprawiedliwa, bo tylko materyal-

nie prawdziwa, Fredro nie by nastpc, a tem mniej

uczniem, ani Zabockiego, ani Bogusawskiego, ale by
rezultatem niewiadomym, ostatni wypadkow tego

denia do komedyi polskiej, które objawiao si ci-
gle i coraz silniej od pó wieku z gór.

Jest pokrewiestwo midzy Molierem a Fredr
niezaprzeczone i nieuniknione. Niezaprzeczone, wido-

czne w sposobie tworzenia, w rodzaju sytuacyi, nie-

raz w budowie sztuki i w prowadzeniu intrygi: nie na-

ladowanie, ale podobiestwo nieuniknione. Bo czo-

wiek z jego pokolenia, a do tego Polak, wychowany
oczywicie w znajomoci i czci literatury francuskiej,

tak Moliera zna, tak si z nim oswoi, tak nim prze-
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sik, e piszc koraedye, musia je pisa pod jego

wpywem.
Jest wszake jeden warunek, pod którym Fredro

zawsze natur ludzk, widzi, uwaa i przedstawia: wa-
runek nie czasu, ale miejsca. Niektóre z jego postaci,

i to moe najdoskonalsze wanie, s tak specyficznie

polskie, e cudzoziemiec w zupenoci nie mógby ich

zrozumie i ocenie. Nie eby w nich nie byo ogólnej

ludzkiej prawdy i rzetelnego dowcipu, przystpnego
dla wszystkich; ale nie mówic ju o Panu Joioialsl-hn,

który w tym kierunku narodowej typowoci, dochodzi

a do narodowej idyosynkrazyi, ale od Raptusieiuicsa a
do Dyndalsliiego, od Majorów i Rotmistrzów a do Grze-

siów i Remhów, od Hcznej Anieli ze Sluhóto Panieskich^

a do strasznej Anieli z Huzarów, wszystko jest prze-

dewszystkiem typem polskim. A nawet w tych kome-
dyach, które nie noszc na sobie adnej cechy czasu,

mog hyc obrazem wszystkich czasów. e przez ten

tak silny i wybitny charakter narodowy, komedye Fre-

dry mog traci nieco na swojej wartoci ogólnej, dla

caego wiata, to by moe. Wspólne im to jest zre-

szt z ca nasz nowsz poezy, która znaczenia uni-

wersalnego nie bdzie nigdy miaa w mierze takiej,

do jakiej dawaby jej prawo geniusz naszych poetów
i pikno ich dzie, dlatego, e pierwiastek narodowy
góruje w niej bardzo nad ogólnie ludzkim. Fakt to.

któremu niema si co dziwi, ani go aowa; konie-

czno, któr okolicznoci dostatecznie tómacz; dla

naszej za literatury i w ogóle dla caego naszego y-
cia byo to zbawiennem. Powszechne znaczenie i po-

wszechna sawa jest piknym zbytkiem, o którym wtedy
dopiero myle mona, kiedy zaspokojona jest pierwsza

potrzeba, jak dla kadego narodu jest literatura wa-
sna, obejmujca wszystkie jego uczucia, odpowiadajca
jego dnociom. U nas tej potrzebie stao si zado-

sy w drugiej wierci naszego wieku. Epoka to dziw-

nie wietna i podna, podnoszca literatur polsk na

St. Tarnowski. „Literatura" T. IV. 26
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wysokoci, o jakich jej si przedtem nie nio. Od naj-

wyszych natchnie i form najpikniejszych, od Pana

Tadeusza i Irydyona, a do potocznej powieci, wyda
ten okres wszystko, co literatura owieconego narodu

mied moe. A jakby po to, eby, z jednym wyjtkiem
tragedyi, nie brako mu na adnej chwale i zasudze,

w nim take wyrosa i dojrzaa polska komedya. I nie

bdzie to wcale najmniejsz czci jej chway. Z na-

szych dzisiejszych wielkich reputacyj literackich wiele

uschnie na czas niedugi, jak trawa i kwiat polny, e
i miejsca gdzie byy nie pozna. Ale kiedy potomni

patrzed bd ze czci na prawdziwe wielkoci naszego

wieku, i mówid, e dzielnem musiao byd pokolenie,

wród którego powsta Pan Tadeusz i Nieboska, Ojciec

zadumionycli i Marya, po tych wielkich imionach wspo-

mn zawsze z sympaty i z przywizaniem Zemst i Shihy

PamesJcie: a oprócz tych poetów, którym wielkie ge-

giusze, jeszcze waksze serca, zapewniaj niemiertel-

nod, jak Mickiewicz i Krasiski, oprócz mniejszych

ni oni, lecz paajcych przecie watym ogniemi poe-

zyi jak Sowacki i Malczew^ski, nie wiemy kto w na-

szej literaturze piknej mógby pewniejszym byd trwa-

ego ycia i pamici, ktoby do nich wicej mia pra-

wa —jak Fredro.

Zjawia si jego komedya, pod mieszn, nieco ka-

rykaturaln mask Geldhaha. Pocztek by obiecujcy

zapewne, ale nie obiecywa tyle, ile cig dalszy do-

trzyma. Geldhab by zabawny, ale jako typ ogólny

by ju cokolwiek spowszedniay. Tyle razy od czasów

Moliera powtórzony, e i zuy si musia, i nie po-

trzebow^a nowego nakadu obserwacyi czy wyobrani,

da si skrelid tymi samymi rysami, którymi ju nie-

raz by krelony. Nie by typem specyficznie polskim,

i nie dawa jeszcze poznad tego szczególnego daru,

jaki ma Fredro do tworzenia figur, które w adnym
innym kraju i wiecie powstadby i yd nie mogy, tyl-

ko w naszym. To co do typu: a jako caod grzeszy ko-
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medya pewnym zbytkiem figur, pewnem zbyt atwem
i zuytem rozwizaniem, czasem pewn przesad w cha-

rakterystyce, czasem naiwnie wyranym moraem. Sam
brak wprawy pocztkujcego pisarza tómaczy dosta-

tecznie te usterki; a tómaczy je take ta pewna nied-

baoc, niecid do przejrzenia i poprawienia pomysu
ju rzuconego na papier, która jest autorowi wrodzon
i odzywa si nieraz w najlepszyci jego komedyacli.

Ale cho nie doskonay mia ju Geldhab wiele

waciwych autorowi przymiotów: mia wszystkie pra-

wie charakterystyczne cechy jego talentu. Naprzód

jest zabawny! Ma ten szczliwy humor ywy i wesoy
nawet kiedy nie byska adnym konceptem, adnem
dowcipnem sowem: a te zjawiaj si tak niespodzia-

nie, przyprowadzone s tak zrcznym zwrotem, tak

zawsze przychodz w miejscu gdzie musz wyda si

najlepiej, e ju w tych pocztkach wida szpon tego

lwa komedyi, który kiedy wymyli Papkina i atk.
Powtóre jest to nie znajomo jeszcze moe, ale wro-

dzony instynkt sceny, który autora ostrzega zawsze,

jaka chwila w obranej przez niego sytuacyi i w jaki

sposób uchwycona, wyda si najlepiej w graniu. S
w Ueldhabie sceny, które w czytaniu nie robi wiel-

kiego efektu, a grane, s bardzo mieszne. Jest ju tak-

e skonno do pewnych komicznych sytuacyj, które

autor powtarza bdzie nieraz: lubi naprzykad tchó-

rza, przestraszonego pojedynkiem, którego tu po raz

pierwszy wprowadza. Jest take i ta mieszanina artu

wykwintnego z grubszym, tonu wysokiej niszej ko-

medyi, która czy czasem w jednej i tej samej sztuce

sytuacye lub figury odmiennego stylu.

S wic w tej pierwszej próbie talentu, prawie

wszystkie jego cechy. Ale to kwiat w pczku dopiero,

to pierwszy szczebel; a o ile wyej stan, jak si

znacznie rozwin ten talent zaraz w tej sztuce, która

najbliej co do czasu ssiaduje z GeMhihem. Zrzda
i Przekora^ to maa jednoaktowa komedyjka: ale kto
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wie, czy nie jedna z najlepszych, najlepiej zbudowa-
nych, najpikniej rozwijjzanych: z maych z pewnoci
najwiksza.

Trzecia komedya z rzdu bya ju bardzo wietna.

Czy duo napisa Fredro komedyj tak adnych jak

Maj i ona? Nie napisa adnej tak mao budujcej,

to pewna; ale tak doskonale zbudowanych, tak gbo-
ko i tak wykwitnie komicznych, znajdzie si nie wiele

midzy najwyszemi nawet. f<luhy s równie dobrze

zbudowane i s milsze, maj wicej wdziku: nie s
tak gboko komiczne w swoich sytuacyach i chara-

kterach. Co za pewno i miao prawie a zbyte-

czna w postawieniu tych figur i w nakreleniu ich sto-

sunku; co za sztuka napisa dug trzechaktow ko-

medy, o czterech osobach tylko, a tak yw, tak co-

raz bardziej zajmujc, tak pen ruchu w akcyi na-

pozór zupenie spokojnej i pozbawionej ewenementów!
Co za przeliczny wiersz i dyalog naturalny, atwy
i ywy, co za dowcip i komizm czy w sytuacyach czy

w sowach?
Cndso.emc.?yzna przedmiot do komedyi wyborny

i potrzebna satyra na jeden z bardzo zakorzenionych

zych zwyczajów polskich, nie jest tak doskonale wy-

konana, jakM i ona. Zaszkodzia jej intryga, fabua
nieszczliwie wymylona, umylnie szukana, a nie zna-

leziona, nie podobna do prawdy. Tylko w tej kome-

dyi, która dobr nazwa si nie moe, s takie poyski

humoru, koncepty tak nieprzewidziane i tak zabawne,

taka energia dowcipu zbierajcego si w pewnych so-

wach jak elektryczno w spiczastym kocu drutu, e
sowa te, powtarzane przez wszystkich, stay si kla-

sycznemi i poszy w przysowie, a komedya, cho za,

przez nie ma w literaturze polskiej zapewnion nie-

miertelno. Wielu u nas po nim pisao koraedy,

w tych komedyach byo mniej moe bdów, ni w Cu-

dzGsiemczyznie, a który wymyli kiedy co tak zabaw-

nego, jak opowiadanie Radosta? Który znalaz kiedy
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jedno z tych sów danych tylko genialnym ludziom,

sów, które najkrócej, najzwilej , a najwymowniej

charakteryzuj, reasumuj i formuuj jak ogóln
prawd, jak stron ycia, lub skonno ludzkiej na-

tury? Sowa takie czasem pisz si zotem na marmu-
rze, na posgach i gmachach, czasem na sztandarach

wojsk, czasem przechodz w usta wszystkich i staj

si wspólnem dobrem, wspólnym dowcipem caego na-

rodu. Tu Tas voulu George DancUn, Vous rtcs orfl-we Mon
suur Josse, iVy a avec le ciel des accomodcnients, chacim a un

2)err, wiele to dowcipów Moliera, Beaumarchais'go, Szek-

spira, przeszo ju w przysowie. Wiersz Fredry:

Przecie zim, czy latem, czy polem, czy lasem

Mio angielsk mil przejecha si czasem

godzien stad obok tego wszystkiego; jest najdowcip

niejsz i naogólniejsz satyryczn formu na cay je-

den odwieczny kierunek polskiej natury i rodzaj pol-

skiej miesznoci, na naladownictwo, na Cudsoziem-

czyzn.

Jakim sposobem jeden i ten sam czowiek móg
napisa Ma i onf', a potem Noicego Bon Kichota? A ja-

kim sposobem móg G()the napisa Stell, Szekspir Pe-

ryllesa, jakim sposobem moe czasem honiis zasypia
Homeras? Nie trzeba pyta, trzeba z rezygnacy przy-

j fakt, e czowiek najzdolniejszy jest podlegy ogól-

nym prawom ludzkiej natury, a talent, najwikszy na-

wet, nie zawsze sobie równy.

Z fars granicz dwie trzechaktowe komedye,
z których jeJna, Ciotunia, byaby bardzo zabawna, gdy-

by szczerze fars by chciaa, gdyby nie wspinaa si
czasem niezgrabnie na szczuda, eby udawa wysz
komedy.

Pani Orgonowa, pani Dyndalska, panna Aniela!

to karykatury, przez które caa historya Dam i Buza-

róiu przechodzi w ton prostej, nieco rubasznej kroto-

chwili. Ale co za rónica! i co za wesoa, mia kom-
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dyjka, pena humoru, mieszna od pocztku do koca,
oywiona doskonaemi typowemi figurami, poyskujca
dowcipnemi sowami, zajmujca akcy ciekaw i do-

brze prowadzon, a nawet nie pozbawion prawdy gb-
szej, ciod gboko pod dowcipem ukrytej: bo historya

poczciwego Majora i jego przyjaciela Rotmistrza, jest

iistory wszystkich mczyzn na wiecie, poczwszy
od ojca Adama, i wychodzi na stwierdzenie mdrego
adagium ksicia biskupa warmiskiego : ^,my rzdzim
wiatem, a nami".... czasem nawet takie jak pani Orgo-

nowa i panna Aniela.

Nikt mnie nie zna, najzabawniejsza z tych maych
komedyj, czy w sobie i daje pozna bardzo wyranie
waciwe autorowi przymioty i wady. Przymioty hu-

moru, efektu, instynktu dramatycznego, scenicznoci,

pomysów tak komicznych, e konajc jeszczeby mo-
na miad si z Kaspra, jak pacze, suchajc opowiada-

nia o swojem wasnem powieszeniu: a wady, pewne
lenistwo, które nie chce zada sobie pracy nad wymy-
leniem fabuy prostej i prawdopodobnej, tyiko j ska-

da z trafów, z antecedencyj sztucznych i przypadko-

wych, które trudno mogy si zdarzy, trudniej w ta-

kiej liczbie i tak na zawoanie z sob spotka.

Jedna jeszcze z tych lat komedya, wiksza i wy-
sza: Trsyjacieh, do której autor sam bardzo by przy-

wizanym, uwaajc j za jedno ze swoich dzie naj-

lepszych. Niech nam wolno bdzie by innego zdania,

i uwaa j za jedn ze sabszych.

Ostatnia z tych komedyj jest roku 1828. Potem?...

Co si stao, e póniejsze nosz ju cech zupenie

odmienn. Naprzód przez lat kilka nie pisze Fredro

wcale. Potem zmieniaj si niektóre zwyczaje jego

fantazyi. Ulubiony naprzykad bohater jego komedyi,

ten, który jest i w Geldhabie^ i w Ciotuni, i w Prsyja-

ciclach, i w Damach i Huzarach, mody wojskowy, oto-

czony jak bodaj malek aureol chway i zasugi,

z blizn, krzyem, z urodzenia, z Boej aski bohater



KORZENIOWSKI. 407

i zdobywca serc niewiecich, od te^o czasu znika zu-

penie. Na jego miejscu wystpuj ludzie innego ro-

dzaju ycia powoania: artyci jak w Jowialsldm, albo

jak w Doytcociu rozpróniaczone fircyki, albo modny
kawaler, wiatowy trzpiot jak Gustaw, albo wreszcie

jak w Zemcie figury z innego wiata, z czasów tak

odlegych, e ich nikt z yjcych nie widzia. Tacy
odtd musz si podoba panom i paniom z komedyi

Fredry, bo tamtych ju im autor za kochanków i m-
ów nie daje. A ta zmiana w rodzaju jego ideaów do-

wodzi, e co si zmienio, czy w nim czy w spoe-

czestwie, które go otaczao. Zasza nawet zmiana

w jego talencie: nie na gorsze, owszem, na lepsze. Ta-

lent ten nie straci adnego ze swoich wietnych przy-

miotów, wszystkie zachowa; ale zachowujc dawny
humor i wieo, spowania jako, spotnia, doj-

rza, sta si gbszym. Komedye które pisa, byy
gbsze, miay szerszy zakres i wiksze zadanie. Albo

jaki problem psychologiczny, jaki fenomen zdarza-

jcy si w naturze ludzkiej, zbadany gbiej i przed-

stawiony wietniej jeszcze, ni dotd bywao; albo po-

stacie, które ju z powierzchni wiata zniky, które

przez to, zdaniem poety, nalee zaczy do krain i za-

kresów poezyi, a które ten komik powoywa do ycia
tak dobrze jak mao który poeta. Jakkolwiekbd, po

tych kilku latach przerwy, kiedy talent Fredry zer-

wa si do tworzenia na nowo, ukaza si w nowej po-

staci, wietniejszy i silniejszy, ni by kiedykolwiek,

i wszed w swoj najpikniejsz epok zupenej doj-

rzaoci i doskonaej prawie harmonii, w epok Zem-

i>ty i hihów Paniesktch.

Pisarz, który po roku 1830 wiele bdzie znaczy
i wiele si zasuy, na polu i teatru i powieci, Korze-

niowski, wystpuje ju od roku 1822; marzy o nowym
i lepszym dramacie, próbuje go, ma wiele przymiotów
w swoim talencie. Ale ma te przymioty miary, popraw-
noci, rozumu, dobrego smaku, które warto maj



408 HISTORYA LITERATURY POLSKIEJ.

wielk, ale nie dziaaj na wyobranie, nie rozpalaj

uczu. Dlatego moe mody pisarz zdolny nie wywou-
je wraenia, nie sycha o nim, nie znad go midzy poe-

tami tych lat. Moe po czci i dlatego take, e jest

spokojny, nie namitny: e znajc doskonale sabe stro-

ny dawnej poezyi, a znajc wszystkie nowsze, pragnc
polskiej tak wysokiej, jak niemiecka, on nie walczy,

nie napada na klasyków. Ta równowaga i posiadanie

siebie, moe wspóczesnym, przywykym do romanty-

cznego zapau, i dajcym go, wydaway si cho-

dem. Pragnienie dramatu mia wielkie: a jego pierwsze

próby byy obiecujce. Mnich (czyli Bolesaw miay
w Ossyaku), mia pocztek wcale pikny, efektowy,

mia dalej brak dramatycznego pierwiastka, który w
póniejszych tragedyach jak komedyach okae si wro-

dzonym defektem Korzeniowskiego. Tak samo daj si
one widzie w tych dramatach ze wspóczesnego ycia,

od których Korzeniowski rozpocz swój zawód, i do

których póniej bdzie wraca z upodobaniem, Klara

(1820) i Aniela (1823) obie do siebie podobne, obie wcho-

dz w zakres tego, co we Prancyi nazywao si dram
bouryeois, co tam pochodzio od Diderota, a w Niem-

czech od Lessinga (Sara Sampson), i od Kahalij Schil-

lera, a zeszo na wielu, i na sabszych. Te dwa dra-

maty Korzeniowskiego s pierwsz prób przeniesienia

tego rodzaju do literatury polskiej.

A powie?
Ta si rozwija, a cho wydaje, jak zawsze, rze-

czy sabe lub nawet podug naszych dzisiejszych wy-

obrae, mieszne, idzie niezaprzeczenie w gór i do-

chodzi do niezych rezultatów.

Do tych romansów w swoim czasie bardzo podzi-

wianych, a miesznych w naszych oczach, naley ge-

neraa Krópiskiego, Julia i Adolf, cziili niessczliica

mio dicojga huchanków nad brzegami Dniestru, Fieroz-

adne luby Bernatowicza odbyway si nad brzegami

Wisy; wida, e nad brzegami Dniestru mio jest
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jeszcze poetyczniejsza, i jeszcze nieszczliwsza, bo
autor Ludgardy mia tym razem os^romne powodzenie.
W staryci listach lub dziennikach znajduj si nieraz

wykrzykniki zachwytu, i zapewnienia, e to równe nie-

zrównanej Heloizie Rousseau. Genera sam przyznaje

w przedmowie, e Heloiza bya jego wzorem. Istotnie

co tylko jest w niej nieudanego i nudnego, to skopio-

wa dod wiernie; jego listy s, zbiorem miosnych wy-
krzykników, owiadcze i wyrzutów jak tamte, tylko,

e tam jest talent i podobno wielki urok stylu, tu ta-

lentu wcale niema, a styl taki, e autor móg przeko

nad swoje czytelniczki, e nasz biedny jzyk jest „nie-

zdolny do wydania nietylko tkliwych uczu delikatnej

mioci", ale do niczego na wiecie. Trwa wic ta mi-o w listach i w tajemnicy przed ojcem przez czas

dugi; podegaj j róne mae wypadki, jedyne jakie

s w powieci, jako to balada o Alkarze i Eminie, na-

pisana przez Adolfa, lub taniec przez niego uoony,
którym si Julia zachwyca; muzyk piewu i taca
grzeczny autor docza do tekstu. Nareszcie ojciec

Julii zaczyna domyla si prawdy, i robi jej uwag,
e nie powinna zachca mioci Adolfa; ale to tak a-

godnie i mikko, e widocznie ustpiby na pierwsze

jej sowo. Tego sowa Julia nie mówi; Adolf si oddala,

siedzi u siebie w domu i z rozpaczy wpada w mier-
teln chorob. Wyzdrowia jednak dziki czuym sta-

raniom swego przyjaciela Mirosawa, ale wtedy dowie-

dzia si o przyjedzie swego rywala, ksicia Sangu-
szki. Ledwie mia czas wpa potajemnie do zamku
i do pokoju Julii, u jej nóg wyla swoje ale i raz

w yciu by zupenie szczliwym, i rozchorowa si
po raz drugi. Julia tymczasem, która uwaa za obowi-
zek dobrej córki speni wol ojca, nie próbujc nawet
wyzna mu prawdy, co po owem poegnaniu z Adol-

fem byo rzecz prostej uczciwoci zwaszcza wzgl-
dem narzeczonego, pozwala zarczy si z Sanguszk.
I byaby zostaa jego on, gdyby przy uroczystoci
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zarczyn muzyka nie bya zabraa owe^o taca, uo-
onego niegdy przez Adolfa. Tego ju znie nie mo-
ga, zemdlaa! Ojciec i narzeczony dowiaduj si jak

bardzo ona Adolfa kocha; jeden najlepszy z ojców ze-

zwala na ich zwizek, drugi najwspaomylniejszy a mo-
e najostroniejszy z narzeczonych zwraca jej piercio-

nek, posyaj po Adolfa: niestety za póno, na list su-
cy Adolfa odpowiada tylko dwa sowa: nie yje!

Juli na pociech przewozi ojciec do tych miejsc

smutnych, lecz drogich na zawsze, w których miesi^ka

Adolf; tu zastaje ona pod ulubionem drzewem grobo-

wiec jego z napisem : „Smutna ofiara czystej mioci:
Adolf tu ley". Niestety, wkrótce pod tem samem drze-

wem na tym samym grobowcu wyryto napis drugi:

„W om miesicy i trzy dni Julia za nim posza, ojciec

j przey".
„Widziaem ich grobowiec—woa w kocu autor

—

syszaem trzykrotne uderzenie dzwonu... o znikomo-
ci... przeszo niepowrotna. . . nieskoczono przed

nami... ycie czowieka jest chwila... czowiek jednak...

ale spumy na te smutne obrazy zason i bogosaw-
my uudzeniom nadziei".

Rzecz prosta, e romans taki cay w cigych wy-
lewach i opisach tego samego uczucia, tylko prz}' nad-

zwyczajnym geniuszu poetycznym moe si uda. Na
caym wiecie jest tylko jeden taki udatny, Werther.

Nowa Heloiza, pomimo caego talentu autora, jest naj-

nudniejsz z ksiek, ale w niej przynajmniej czar stylu

podobno wielki. Tu, ukad jest niezgrabny i nielogi-

czny, sytuac3e nieusprawiedliwione, bez przyczyn i bez

skutków, figury same nie wiedz, co i dlaczego robi,

nie pozostaje wic nic.

Co najlepsze, to, e Julia i Adolf jest powieci
historyczn, jak zreszt i I^ierozsdne Sluhy. Tak; nikt

by si tego nie domyli, ale tak jest. Kiedy si Julia

urodzia, ojciec jej, Tczyski pisa taki list: „Najja-

niejszy Panie! Gdyby chcia, mógby uczyni innie
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nieszczliwym, ale caa twoja potga królu, i serce

z dobroci znane, szczliwszym ni jestem uczyni mnie
nio zdoa: Bóg mi da córk". I to byo pisane do ko-

go, do Zygmunta Starego; powie jest iistoryczna,

Julia i Adolf to ludzie z szesnastego wieku! Mniejsza

o to, e we wszystkich ziemiach Rzeczypospolitej nie

byo wtedy czowieka, któryby nosi imi Adolfa, ani

kobiety, któraby si nazywaa Kamilla, jak przyjació-

ka Julii; ale jak si pomyli, e te listy pisze rówien-

niczka Anny Jagiellonki, e te balady o Alkarze piewa
i t muzyk komponuje czowiek w pancerzu i z pod-

golon czupryn, e te sentymentalne napisy na na-

grobku ryje czowiek siedzcy w senacie obok Macie-

jowskiego i Kmity, to komicznoc tej „nadzwyczajnej

niioci" dochodzi dopiero do najwyszego stopnia.

Pierwszym, który sprowadzi powie na grunt

ziemiaskiego, wiejskiego szlacheckiego ycia, by Fry-

deryk Skarbek, znany i bardzo cenny historyk Ksi-
stwa Warszawskiego, a niegdy profesor ekonomii po-

litycznej w warszawskim uniwersytecie. Ekonomista
piszcy romanse? To fenomen dziwny; a te romanse

nale niezawodnie do lepszych midzy pocztkowemi
naszemi powieciami tego wieku.

Pomidzy jego powieciami potocznemi i obycza-

jowemi, najwicej odznacza si waciwemi autorowi

zaletami Fan Starosta. Historya niezmiernie ; rosta, naj-

zwyczjniejsza. Pan starosta, wielka powaga w powie-

cie, rodzaj moralnego dyktatora, jakiego ma zawsze

kada u nas okolica, powzi wielk przyja dla swe-

go ssiada, modego pana Augusta, który dzierawi

ma wiosk o granic. Przyja, zawizana na polo-

waniu, tak si wzmoga przez blisze poznanie i sza-

cunek, e starosta uoy sobie oeni ssiada z córk
swojej siostry kasztelanowej; a e jest bezdzietny, za-

pisa majtek temu przysposobionemu krewnemu. Plan

si nie wiedzie; mody dzierawca nie marzy nawet
o pannie kasztelance, prosi askawego starosty, eby
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go owiadczy o jak pann w ssiedztwie, która miaa
dobry posag, ale nie miaa senatorskici zaszczytów;

kasztelanowa, naturalnie, nie chce sysze o dzieraw-
cy? ^ J6J córka, panienka cokolwiek zanadto rozbawio-

na, uszczypliwa, mylca o warszawskich balach, a na-

miewajca si z wiejskich kawalerów, ani o Augucie
nie myli, ani mu si te sama zrazu nie podoba. Ale
kiedy owa ssiadka ze wzgard odrzucia prob dzier-

awcy, starosta wróci do swojej pierwszej myli. Pan-

na Walerya, zagroona przez matk maestwem z ja-

kim nieznonym warszawskim fircykiem, odkrya, e
August jest i przyjemniejszy i wicej v/art; ten zno-

wu skoro spostrzeg, e si jej podoba moe, odkry
wszystkie wdziki i przymioty w pannie Waleryi,

wreszcie starosta oznajmi kasztelanowej, e zapisze

cay majtek jej córce, jeeli ta pójdzie za jego przy-

jaciela. Kasztelanowa w dugach i kopotach, liczy na
majtek brata, jak na jedyny ratunek, odmówi nie mo-
e, a wyda córk za dzierawc nie chce, cho August
naturalnie jest bardzo dobrym szlachcicem i by pose-

syonatem, tylko sprzeda majtek, eby spacie ojcow-

skie dugi. Wymyla wic najlepszy sposób; owiadcza
Augustowi, e jest zmuszona przyj go za zicia, od

niego zaley zada jej ten przymus lub jej go oszcz-
dzi. Szlachetny modzieniec usuwa si, ale zakochany
na mier w kasztelance, chce skoczy z tem ndz-
nem yciem, idzie na wojn. Nie ginie naturalnie, wra-

ca z chwa, z krzyem i bez rki. Tej, która mu zo-

staa, chwycia si oburcz panna Walerya, a sama
kasztelanowa, która wstydzia sie zicia dzierawcy,

uznaa, e inwalid i szef batalionu jest ziciem, któ-

rego mona przyzwoicie wiatu pokaza.
Jakkolwiek bez wielkiego talentu, oznacza patii

Jaraczewska ju pewien postp i pewne wyrobienie po-

wieci. Wicej anieli inni powica uwagi i starania

psychologicznej charakterowej stronie romansu, a cho
nie dochodzi pod tym wzgldem do bardzo wielkich
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rezultatów, usiowanie samo jest ju postpem, a dla

niej dobrem wiadectwem. Z wiksz take biegoci
umie uszykowa zdarzenia swojej powieci i powizad

je z sob; a wreszcie róni si od swoich poprzedników

tern, e za zaoenie powieci bierze jak prawd psy-

chologiczn, której powied sama ma byc dowodzeniem.

Tej metody, moe nie zawsze dobrej, nie widzielimy

dotd u naszych powieciopisarzy. I tak Zofia i Emilia.

to obraz dwóch systemów wychowania i ich skutków

Z dwóch sióstr jedna chowaa si przy wiatowej mat

ce w Warszawie, druga przy ojcu domatorze na wsi

jedna i sama umiaa byc cae ycie szczliw i bya
szczciem innych, druga, kiedy po wielu przykro-

ciach, doznanych czci z wasnej winy, czci z wi-

ny wiata, którym bya otoczona, ma wreszcie zosta

szczliw on czowieka, którego kocha, dziecinnie

i lekkomylnie, przez mio zabawy naraa zdrowie,

zazibia si na balu, i umiera w dzie, przeznaczony

na jej wesele.

To nauka, eby panien nie przyzwyczaja zby-

tecznie do wiata i zabaw. Ale jest druga, tyczca si
mczyzn, jak tych chowa, od czego ich strzedz, eby
wyszli na ludzi porzdnych i szczliwych. Pieriisza

modo, Piericsze uczucie, jest to dua powie w czte-

rech tomach, najlepsza moe midzy powieciami pani

Jaraczewskiej. Wychodzi autorka z tego zaoenia,

opartego na dostrzeeniu wcale bystrem, e pierwsza

mio wpywa zawsze przewanie na charakter mo-
dzieca, e zostawia na caej jego istocie moralnej la-

dy nie zatarte, e jeeli ta pierwsza mio bya szla-

chetna i jej przedmiot szlachetny, to czowiek taki b-
dzie przez ni podniesiony tak, e na cae ycie jego

uczucie i wola zostan szlachetnemi; jeeli przeciwnie,

to spadnie tak nizko, e pomimo najlepszej woli, zu-

penie podwign si nie zdoa.

Romans historyczny by niby zawsze; on to niby

pierwszy ukaza si w dzisiejszej prozaicznej formie ro-
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mansu, ale Wielki Cyrus i Klelia nie miay w sobie

nic historycznego prócz nazwisk. On by pod imieniem

Cyrusa królem takim, jak Ludwik XIV, ona heroin,

tak jak ksiniczka Montpensier; byy to powieci tak

historyczne, jak historycznemi s francuskie tra^edye

o Horacyuszach, Tytusie, s'mierci Cezara lub Pompe-
jusza. Ale kiedy wiek XVIII znudzi si jednostajno-

ci swojej poezyi i swoich romansów, kiedy przepa-

lone podniebienia potrzeboway koniecznie czego no-

wego i odmiennego, kiedy konwencyonalne dwory i pa-

ace byy równie zuyte i oklt^pane jak konwencyo-
nalne pasterskie szaasy, wtedy powie rzucia si na

to zaniedbane pole rycerskiej przeszoci. Za t wska-

zówk poszed Floryan, kiedy po sielankowej Estelli

pisa Gonzalva z Kordowy, za t wskazówk, a raczej

za obudzon ju ciekawoci i sympaty do wieków
rednich, posza pani Cottin, kiedy napisaa swoj sa-

wn i tak dugo w caej Europie uwielbian Matyld,
a oboje, zwaszcza pani Cottin, przyczynili si znowu
niemao do rozpowszechnienia redniowiecznej mody.
Matylda uchodzia za najpoetyczniejszy i najbardziej

rozrzewniajcy obraz rycerskich czasów i obyczajów.

Rozwija si na tle wojen krzyowych; bohaterka jest

siostr króla Ryszarda, i ma skada luby zakonne,

Crzedtem jednak chce odby pielgrzymk do Ziemi

witej, Bierze j wic Lwie Serce z sob za krzyo-

w wypraw, a tam, w jakiej morskiej bitwie czy bu-

rzy, Matylda staje si brank najdzielniejszego z mu-

zumaskich rycerzy, brata Saladyna, Maek - Adela.

Mona sobie wyobrazi, do jakich walk i kolizyj musi

dawa pole mio pomidzy chrzecijask ksiniczk
i prawie zakonnic a takim wschodnim sutanem, i ja-

kie pikne sceny szturmów, odsieczy, oble, poje-

dynków, niebezpieczestw wszelkiego rodzaju, dadz
si rozwin na tle tej wojny! Ilu tam rycerzy tkli-

wych, równie jak nieustraszonych, chrzecijan i sara-

cenów! A nad wszystkimi góruje Maek - Adel, Arab
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tak dobrze wychowany, zbliajcy si do swoich bra-

nek z tak ujmujcym respektem, zakochany tak, e
nazajutrz po zobaczeniu Matyldy, wyrzeka si wszyst-

kich przywilejów jakiemu daje zakon proroka ij tyl-

ko jedn chce mie w sercu i w domu; Maek -Adel
szlachetny, wspaniaomylny, dzielny, pikny, którego

arcybiskup Tyru nazywa najcnotliwszym z rycerzy

i który wreszcie w chwili mierci, poniesionej ze zdra

dzieckiej rki rywala chrzecijanina, bierze dwa sakra

kramenty, chrzest i lub z Matyld, Maek -Adel by
ze wszystkich bohaterów romansu najulubieszym, naj

bardziej rozmarzajcym mode wyobranie przez lat

dwadziecia lub trzydzieci. Co faszywszego od Ma-
tyldy jako koloryt historyczny, jako waciwa cecha
wieku, nie mona sobie wyobrazi; ale podówczas nie

brano tego tak cile, romans rycerski, redniowieczny,

cho na wskro faszywy i konwencyonany, podoba si,

bo by cho na pozór rycerskim i redniowiecznym.

Niebawem jednak zjawi si i romans historyczny

prawdziwy, romans Walter-Scotta.

atwo pojc, e romans historyczny, który si
przyj szybko we wszystkich literaturach europejskich

i w kadej wyda jakie dzieo znakomite, musia mie
szczególne powodzenie, i wyda si potnym rod-
kiem dziaania naszym literatom, którzy szukali tylko

sposobu, jakby przez porednictwo czy to uczucia, czy

fantazyi, szczepi i krzewi mio i pami przeszo-

ci. Powie historyczna suya do tego wybornie.

Naprzód, przystpnie, bez natenia, bawic, mówia
o dawnych ludziach i dziejach, oswajaa z nimi spo-

sobem atwym wszystkich, takich nawet, którzy z po-

wanej ksiki nie dowiedzieliby si o swojej histo-

ryi niczego, bo powanych ksiek nie otwierali. Po-

wtóre, pozwalaa powie odstpowa od rzeczywisto-

ci i przedstawia t przeszo polsk w najpikniej-

szem idealnem wietle, dziaajc na wyobra.ii czy-

telnika, przywizywaa go do czasów i postaci, o któ-
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rych mówia. Rzucili si wic skwapliwie pisarze nasi

do historycznej powieci, dostrzegli zaraz, e ona moe
suy do ich celu, a nadzwyczajna sawa i wzito
Walter - Scotta podnosia jeszcze ochot do pisania

w tym rodzaju, bo obiecywaa piszcemu podobn sa-

w i wzito przynajmniej w swoim kraju, kiedy zno-

wu powieci jego uatwiay wielce zadanie, bo byy
gotowym wzorem do naladowania.

Pierwsza wszelako powie historyczna polska

w naszym wieku nie wysza pod wpywem Walfcer-

Scotta, ale Fenelona. T powieci by „Leszek Biay
ksi Polski" ks. Krajewskiego. Uczony autor marzy
widocznie o polskim Telemaku: ale napisa powie od

Telemaka jeszcze nudniejsz, a za to zupenie mie-
szn. Na tym stopniu powie zosta nie moga: po-

ziom inteligencyi i smaku by zanadto wzniesiony.

Leszka Biaego oceniono podug wartoci, i zaczto si

oglda za historyczn powieci, któraby si zbliaa
do ulubionej Matyldy, lub do wychodzcych wanie
romansów. Walter-Scotta.

Ifznowu Niemcewicz, ten Niemcewicz, który pi-

sa wszystko, a zawsze z praktyczn tendency, ude-

rzony myl, e romans historyczny moe rozkrzewi

zamiowanie i znajomo przeszoci, chwyci si tego

romansu, i z Walter-Scottem przed oczyma napisa Ja-

na z Tcsiina. Powodzenie jego byo niezmierne, a tó-

maczy si nowoci: podoba si, bo by pierwsz} . Po-

wie prawdziwej wartoci nie miaa, a nawet dziw-

nem jest, e Niemcewicz, któremu nie zbywao na zna-

jomoci przeszoci, tak mao mia jej intuicyi, tak nie

umia schwyta jej podobiestwa.

„atwiej opisa, jak kto czapk nosi i w jakiej

sukni chodzi, ni opisa, co czu i myla", mówi
gdzie Stendhal o autorze Waverleya. W tych sov/ach

jest poowa prawdy, trafne dostrzeenie, e w powie-

ciach Walter-Scotta pierwiastek archeologiczny prze-
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waa nad psychologicznym, i poowa zazdroci pisa-

rza, którego powieci powodzenia nie miay, do pisarza

czytanego i podziwianego przez ca Europ. Walter-

Scott zna lepiej archeologi ni history i czowieka;

prawda; ale t archeologi zna przynajmniej tak, e
przez ni, przedstawieni w powieci ludzie s ludmi
swego czasu. Naduywa on moe strojów, uczt, tur-

niejów, strony dekoracyjnej, ale pod dekoracy jest

i rzecz, jest czowiek, i czowiek swojej epoki, nieraz

wielkiego wdziku lub wielkiej prawdy (Rob-Roy
Ludw. XI, Fergus i Flora Mac Ivor, Meg Merrilies, sce-

ny ludowe w Kenilworth, zamek Saksona w Ivanhoe

i t. d. i t. d.). U Niemcewicza pod dekoracy niema nic.

To nie powie, ale sprawozdanie jakiego dziennika

mód z ubiorów piknych dam i kawalerów na balu ma-

skowym. Ile razy przybiera si Tczyski albo Hisz-

pan, tego nikt nie zhczy; tak samo inni, Cecylia, Zofia

Tczyska, Barbara, Bona, i tak dalej a do osób naj-

podrzdniejszych. Nikt nie wejdzie na scen, ebymy
nie wiedzieli, jak by ubrany. Za drobne to rysy do ma-
lowania przeszoci. Cay tom pierwszy schodzi na opi-

sie rónych uczt i uroczystoci, na zamku tczyskim,
krakowskim, winickim, obiady turnieje etc, a w mnó-
stwie zotogowiów, brylantów, pancerzy, roztruchanów
etc. gin ludzie i ginie charakter czasu.

A szkoda, bo przedmiot jest pikny. Co za sposob-

no odmalowania Polski w jej najpikniejszej chwili

co za postacie! Król, Barbara, Kmita, Radziwiowie,
Bona, Maciejowski, Gamrat, Jan Kochanowski, cae
to bujne, jaskrawe, róno kolorowe ycie XVI wieku.

Sytuacye take niezmiernie do romansu przydatne.

Ten szlachcic, który rozkocha królewn, móg byd

bardzo adnym bohaterem powieci, Cecylia bohaterk
bardzo sympatyczn, Hiszpan zajmujc epizodyczn

postaci, królowa Barbara, przedstawiona z naleytem
wdzikiem, nieocenion ozdob; a z tego wszystkiego

niema nic, ani wieku, ani ludzi, ani wdziku, ani hi-

St. Tarnouiki. „Literatura." T. IV. 27
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storycznej lub psychologicznej prawdy, obraz bez ko-

lorytu i bez rysunku.

Chcia Niemcewicz by rozmaitym: w ogromnych
ramach mieci si mnóstwo pola do opisu ludzi, kra-

jów i wypadków najrozmaitszych od Laponii do Krj^-

mu, od dworów do namiotów, od imienin pani Tczy-
skiej do Unii lubelskiej. Walter Scott byby z tego zro-

bi prawie rycersk epopej; Dumas yw i zajmujc
zakulisow history, faszyw ale pen zudze opty-

cznych. Ursyn, bez wyobrani, nie zdolny postaci y-
wych i zajmujcych stworzy, nie umiejcy odtworzy
dawnej Polski tak, jak ona mylaa, mówia i ya, po-

mimo najlepszej chci, pomimo wpatrzenia si w Wal-

ter-Scotta a do wprowadzenia najniepotrzebniejszej,

niczem nieusprawiedliwionej wróki czy cyganki, po-

mimo ogromnej rozmaitoci, pomimo e co chwila zmie-

nia przedmiot opowiadania, uywa sztuczek do podnie-

sienia ciekawoci, jest nudny i martwy.

Wykowi powie historyczna udawaa si le-

piej. Jego Wadysaw LoMefeh w^prawdzie jest i mniej

ywy, i gorzej prowadzony, i historycznie jeszcze mniej

wierny ni „Jan z Tczyna'". Ale Zygmunt s Szamotu jest

powieci nierównie lepsz, nietylko od „okietka", ale

i od „Jana z Tczyna". Co do historycznego prawdopo-

dobiestwa osób i epoki, to zapewne autor pomocy
znajdowa mao, musia dawa swemu obrazowi kolo-

ryt na domys: chybi go, nic dziwmego, e chybi. Ale

pod tym faszywym kolorytem rysunek jest pewniej-

szy, mielszy i lepszy. Wypadki s z sob powizane
i wypywaj jedne z drugich, o ludziach wie si, cze-

go chc, i dlaczego co robi, i rozumie si ich pooe-
nie i powody ich postpowania; sowem, powie, nie

bdc doskona, jest uoona i napisana rozumnie.

Wincenty z Szamotu, ju w zmowach z Krzya-
kami, ma syna, którego król okietek da mie na

swoim dworze; na pozór z wielkiej aski i przychylno-

ci, w gruncie dlatego, eby mie zakadnika wierno-
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ci ojca. Wojewoda nie mie zrywa otwarcie, i mo-
dego Zygmunta wyprawia do Krakowa. Tu bohater

powieci wchodzi we wspózawodnictwo miosne z sy-

nem swego króla i pana. Tak jest: drugim bohaterem

powieci jest ni mniej ni wicej tylko Kazimierz W.,

Kazimierz jeszcze nie wielki, omnastoletni, trzpioto-

waty, z sercem równie skorem do zakochania jak do

zapomnienia. Tylko co wróci z Opawy, gdzie mia
zalubi Judyt, córk Jana Luksemburczyka, króla

czeskiego (maestwo to nie doszo do skutku), kiedy,

szczliwy z odzyskanej wolnoci, wzdycha do modej
Zofii z Ostrowa, panny na dworze królowej Jadwigi,

i to wzdycha wicej natarczywie ni sentymentalnie,

a równoczenie staje w Krakowie jaka zdradzona przez

niego Wgierka. Ten Kazimierz Don Juan wyglda
zabawnie; jednak wiedzc, jakim by na staro, rozu-

mie si, e modo moga by tak, jak j sobie W-
yk wyobrazi.

Ta sama Zofia z Ostrowa zarczona z Jakiem
z Melsztyna, podobajca si Kazimierzowi, zrobia silne

wraenie i na sercu Zygmunta z Szamotu. Wypadek
zrzdzi, e ten, nie znajc jeszcze Kazimierza, spo-

strzeg jego czue zabiegi, nast[)iy przymówki, z przy-

mówek wyzwanie. Do pojedynku jednak nie przyszo;
uprzedzi go Spytek z Melsztyna, który jako starosta

zamkowy, królewicza uwizi w jego pokoju, Zygmun-
ta wyprawi na Litw z poselstwem, jadcem prosi
o Gedyminówn Aldon dla Kazimierza. Zygmunt od-

jeda w rozpaczy, zostawia przy swojej Zofii przed-

sibiorczego królewicza, ale los podsuwa mu niespo-

dziany odwet w Wilnie. Sytuacya zaczyna byc cieka-

wa, bo kiedy Kazimierz, enicy si ze wzgldów po-

litycznych nie przestaje zaleca si do panny z Ostro-

wa w Krakowie, w Wilnie Zygmunt nie artem wpad
w oko córce Gedymina. Lubi ona namitnie piew,
a gdy raz usyszaa piewajcego modego Lacha, prosi

ojca, eby jej tego piewaka darowa, Gedymin tó-
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maczy, e nie moe darowa czowieka wolnego, dzika

Litwinka tego nie rozumie, ale widzc, e z ojcem do

celu nie trafi, udaje si do Zygmunta i prosi, eby jej

si darowa sam, i to bardzo natarczywie. Sz»^zciem

dla Kazimierza, mody pan z Szamotu jest rycerzem

penym honoru, a Aldona, przywieziona do Krakowa,

na widok piknego narzeczonego, zapomina zupenie

o piewaku.
W trzecim tomie szczcie Zygmunta wydaje si

pewnem, Zofia mu sprzyja, kiedy wtem wybuchn bunt

Wincentego z Szamotu. Nieszczliwy syn, wzgardzo-

ny, okryty hab ojcowsk, cignie z królem na woj-

n. Ma^przed sob wybór bi si przeciw ojcu, albo

z Krzyakami przeciw ojczynie. Siy Krzyaków s
przemagajce, pooenie okietka rozpaczliwe, kied}'-

Zygmuntowi przychodzi myl szczliwa: przedrze

si do namiotu ojca i próbowa go nawróci. Istotnie

w bitwie pod Powcami wojewoda poznaski przecho-

dzi na stron polsk, tym sposobem przechyla zwy-

cistwo, król mu przebacza, powraca do urzdów i god-

noci. Ale zaledwo król odcign, oburzeni Wielkopo-

lanie rozsiekali Wincentego, syn ginie w jego obronie.

Skarbek,[któremu wida studya ekonomiczne wiele

zostawiay czasu, pisa dwa historyczne romanse, Da-

mian Ruszczy i Taro. Ale te jego historyczne powie-

ci nie zostawiy po sobie nawet tyle pamici, co Pan

Starosta i Faustyn Dodosiski.

Ze wszystkich naszych wspóczesnych powieci

historycznych, Pojata jedna moe podpada oskareniu

Gervinusa o baamutne pojcie i faszywe przedsta-

wienie historyi. Niemcewiczowi, Wykowi, Skarbkowi,

nikt takiego zarzutu nie zrobi, bo kady najmniej na-

wet wiadomy^rzeczy, ich kolorytem historycznym zba-

amuci si nie da, kady widzi i poznaje odrazu, e
charakter epoki nie móg by takim, jak oni go przed-

stawiaj. Ale Bernatowicz inaczej. Czy ówczesna Li-

twa i ówczesna Polska wyglday tak w rzeczywisto-
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ci, jak w jego powieci? Zarzucano mu, e nie, i po

rozwadze dochodzi si do zdania, e istotnie ani Troj-

dan, Firlej, ani Helena Habdankówna, ani Jagieo i je-

go rodzina, ani zwaszcza Pojata i Lezdejko, nie s
ludmi swego wieku; e zwaszcza Litwini, pomimo
prostoty i nieokrzesania, jakie autor nada im usiuje,

s zanadto cywilizowani, s to ludzie XIX-go wieku,

przebrani w niedwiedzie i rysie skóry, w maskach

dzikoci i nieokrzesania, Ale to, e potrzeba rozwagi

i zastanowienia, to dowodzi, e Pojata podug Gervi-

nusa byaby ksik faszyw i baamutn, a dowodzi

take, e ona ma warto artystyczn, e jej autor

mia talent. Zudzenie jest. Mniema si naprawd by
poród tej Litwy pogaskiej, zwanionej i rozbitej we-

wntrz, zagroonej poarciem przez drapieny zakon

i podkopanej jego zdradami; mniema si patrze, jak

z drugiej strony przedziera si tam i przenika coraz

bardziej duch polski, a z nim chrzecijastwie, wolno
i owiata, duch, który mia t Litw zgadzi i odro-

dzi, zada jej mier i zapewni ycie. Patrzc na

tych Kiejstutów^ i Jagieów^ na tych Krzyaków, na

tych Litwinów, wnerzy si im mimow^olnie, przypuszcza

si, e jeeli zupenie tak nie byo, to podobnie by
mogo. Na ten skutek, na to zudzenie, jakie robi Po-

jata, skaday si oprócz niezaprzeczonej zdolnoci pisa-

rza, dwa pierwiastki: wyszukiwanie wszystkich ladów
dawnych litewskich wyobrae i obyczajów, studya

historyczne, i rozumne, ze zdolnoci przedsiwzite

studyowanie Walter-Scotta. Na jego wzór robione s
wszystkie inne powieci historyczne tego czasu, ale s
od niego tak dalekie, e je ledwo mona uw^aa za na-

ladowanie. Pojata jest naladowaniem tak dobrem

i udatnem, e sam mistrz, Walter-Scott, mógby je pod-

pisa, i kadyby w autentyczno podpisu uwierzy.

Przytem nie jest to niewolnicza rzemielnicza kopia;

2. wyjtkiem jednego komtura Sundsteina, jego mio-
ci do Pojaty i jej porwania, które zbyt przypominaj
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Templaryusza i Rebek z „Ivanhoego", niema w caej

powieci nic, coby mona wskaza, jako wzite ywcem
z Walter-Scotta.

Pierwsz zalet Pojaty, i pierwsz, która j od-

rónia od innych powieci wspóczesnych, jest, e ona

nietylko nie jest nudna, lecz owszem do koca czyta

si z wielkiem zajciem. Przymiot ten jest skutkiem

zrcznoci autora, który umia takie wymyla zajcia

i przygody, tak je z sob powiza, e wyobrani
utrzymuje w cigom zajciu i nateniu. Powie jest

zbudowana nietylko dobrze, logicznie i rozumnie, ale

bardzo misternie; kada figura, nawet podrzdna, ma
swoje znaczenie, kade zdarzenie, na pozór drobne

i obojtne, wywiera wpyw na dalszy przebieg rzeczy,

jest potrzebne.

Mody Firlej, bdc raz na Wgrzech, zakocha
si w królewnie Jadwidze; a syszc z jej ust, e ten

rycerz miaby w jej oczach najwiksz chwa, który-

by najwiksz liczb pogan do wiary chrzecijaskiej

nawróci, poszed na Litw, zosta niby kapanem Zni-

cza, ale pod tym pozorem nawraca Litwinów. Za nim

posza na Litw panna, która si w nim znowu ko-

chaa, a zmiarkowaa, e on wzdycha do Jadwigi. Intry-

guje zatem przebiegle, eby Jadwig wyda za Ja-

gie. Ale i to nie przydaje jej si na nic, bo Firlej

(czyli na Litwie Trojdan), wyperswadowa sobie dare-

mn mio do królowej, a da si zmikczy mioci
Pojaty, córki Lezdejki, i z ni si oeni. Helena Hab-

dankówna wtedy oddaa rk Litwinowi Dowojnie.

Przygód, awantur, niebezpieczestw, naturalnie bez

liku. Zdrajca Krzyak porwa Pojat, alej Trojdan od-

bi i ocali. On sam o mao nie by spalony, jako zdraj-

ca, faszywy kapan litewskich bogów. Ale to wszystka

czyta si z zajciem, z przyjemnoci; a s sytuacye

i sceny wcale adne. Naprzykad, Jagieo, zdaniem

Heleny, mógby pozyska rk Jadwigi, mógby si
moe i podoba, jest dobry, jest bystry i pojtny, jest

J
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nawet przystojny, tylko jest bardzo le wychowany;

jeeli w Krakowie pokae si jak dziki czowiek, pano-

wie moe nie zdoaj przeama oporu królowej, a zem-

sta Heleny wymaga koniecznie, eby Firlej widzia

Jadwig on innego. Cywilizuje zatem Jagie He-

lena, uczy go piknych manier, nie pozwala kl, tó-

maczy, jak si ma ubiera, jak chodzi, jak z ludmi
przestawa. Wszystko* to daje szereg scen zabawnych

i szczliwie traktowanych. Zreszt cho Helena sama

si nie udaa, znosi si j, bo obok niej spotyka si

zawsze najlepsz moe figur z caej powieci, tego Do-

wojn, który w swoich puszczach nigdy takiej kobiety

nie widzc, tak jest olniony swoj brank, tak w niej

rozkochany, e straszny dla wszystkich, przy niej jest

naj potulniej szem stworzeniem. Jest to niedwied oba-

skawiony jak baranek, a posuszny i wierny jak pies.

Gniewa si, mruczy, chciaby zerwa czar i odzyska
swoj niepodlego, ale nie moe; na jedno spojrzenie

musi robi, co jego pani kae. Odwióz j ojcu, ochrzci

si, wróci na Litw, postawi koció; nigdy Jakób nie

wysugiwa si tak o Rachel, a ona cigle go zwodzi

i w kocu odkada lub do dnia, w którym jej przy-

prowadzi tysic nowo nawróconych pogan. Idzie on,

przepada gdzie w puszczy i nawraca. Rzeczywicie

aden z ksiy, przywiezionych z Polski, nie umie tak

trafi do serca Litwinom, chodz za nim tumy, jak za

Janem Chrzcicielem, chrzcz si gromadami: ale có,
improwizowany aposto tak uwierzy w swoj misy,
tak w niej zasmakowa, e kiedy pikna Helena, widzc
swego niewiernego Firleja oenionym z Pojat, owiad-
cza Dowojnie, e ju dosy prób, e zrobi wszystko,

czego od niego daa, on swego kaznodziejskiego rze-

miosa porzuci nie chce, i z wielkim dopiero trudem
zdoa go namówi Jagieo, e do rycerskiego powró-

ci. Wtedy wrócia i dawna mio do Heleny.

Taka jest najlepsza z naszych pierwszych histo-

rycznych powieci, owszem, najlepsza z caego poczt-



424 HISTORYA LITERATUKr POLSKIEJ.

kowego romansu polskiego. Szczliwszym by ten kie-

runek powieci od obyczajowego, domowego, bo kiedy
tamtem w pierwsz3'm swoim okresie nie zdoby si na
adn powie, którby mona byo nazwa zupenie
adn i dobr, to w tym rodzaju Pojata jest ju wcale

wietnym rezultatem, wcale wdzicznym owocem prób

i usiowa.
Moe nie tu waciwe miejsce, eby mówi o pis-

mach i zasugach Klementyny Taskiej. Powaniejsze
kierunki literatury i ycia uznaj j za swoj, eduka-

cya, pedagogia, mog protestowa i powiedzie, e po-

wie bya tylko dodatkiem, rozrywk prawie w jej

yciu, którego prace i zasugi zoone s gdzieindziej.

Prawda; nie mona uwaa panny Taskiej za pisarza

rom.ansów, cho pisaa i romanse. Pisaa ona co inne-

go, i zapewne z wikszera, ni powieci, zajciem i sta-

raniem, ale pisaa take i powieci, a oprócz dzie tre-

ci pedagogicznej, powieci te s najlepsze midzy jej

dzieami, dzi moe wicej od tamtych znane i po-

pularne.

Trudno spotka powoanie wyraniejsze, oczy-

wistsze, ni powoanie wychowawcze panny Ta-
skiej. Pierwsze jej dziea dowodz, e umys od samej

pierw^szej modoci zajty by temi kwestyami. Czem,

jeeli nie powoaniem, jakim instynktowym wewn-
trznym popdem, w^ytómaczy to, e moda dziewczy-

na, nie majca jeszcze lat dwudziestu, zamiast zajmo-

wa sobie wyobrani, karmi si poezy i pisa po

wieci lub wiersze, myli o tem tylko, eby dzieciom

od lat najpierwszych do modzieczych dostarczy do-

brych rzeczy do czytania? e zaledwo lat dwudziestu

dosza, zatem nie mogc jeszcze mie ani dowiadcze-

nia, ani nawet czasu do rozmylania nad wychowaniem
w teoryi, ju wydaje ksiki o wychowaniu? Trzeba

przypuci jakie z góry nadane wrodzone powoanie:

Taska urodzia si na to, eby wychowywa dziew-

czta, tak, jak inni rodz si na to, eby wygrywa
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bitwy lub tworzy poezye. Panna Taska miaa zdol-

no edukacyjn, niezaprzeczon, i w wysokim stopniu.

Najlepszy dowód w tem, e kiedy zacza pisa swoje

ksiki o wychowaniu, bya bardzo moda, nie miaa
ani dowiadczenia, ani praktyki, nie miaa swoich dzie-

ci, ani cudzych nie bya chowaa, a przecie ksiki te

byy- bardzo dobre, bardzo rndre, zwaszcza bardzo

praktyczne. Jaka wrodzona znajomo zasad wycho
wania, dar odgadywania waciwych rodków, jaka
przenikliwo szczliwa, przez któr rozumie zawsze

doskonale natur dziecka, znajomo gruntowna spo-

eczestwa polskiego, skonnoci, wad, najpowszedniej-

szych pragnie rodziców, do których, naturalnie, musi

si stosowa wychowanie, jakie daj swoim dzieciom,

to wszystko ona ma, i nie z ksiek, naturalnie, nie ze

zgbiania pedagogicznych systemów, tylko z natury,

z siebie samej, i z ycia, z patrzenia na ludzi. Jej ksiki
edukacyjne s zupenie takie, jak ona sama: maj te

same przymioty. Nie trzeba w nich szuka inteligen-

cyi nadzwyczajnej, albo bardzo bujnej wyobrani; tyl-

ko e w takich materyach i przedmiotach nie chodzi

o nowo, o odkrycia, ale o prawd, o suszno, o do-

br zdrow rad. I ta maa rzecz, na pozór powszed-

nia, naleca do wszystkich, u niej dochodzi do takiego

stopnia, w jakim nie kady, raczej mao kto j posia-

da. Zdrowy rozum, rozsdek, to wielka zaleta i wielka

wyszo panny Taskiej; to sprawia, e i rady jej s
takie mdre, takie proste, atwe do pojcia i zastoso-

wania, i e ogólne zarysy, zasady jej wychowania s
tak pewne i proste, i e wreszcie swoj edukacy i sie-

bie sam ustrzega i od przesadzonej uczonoci, i od

pedantyzmu, i od faszywych egzaltacyj, i od krzy-

wego pojcia stanowiska kobiety i jej przeznaczenia,

e we wszystkich swoich pismach nie wpada nigdy

w fasz, w paradoks, ani mieszno.
Pierwsze dzieo panny Taskiej, Famitl:a po Bo-

hrcj Matce (napisana na wzór niemieckiej ksiki Ja-
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kóba Glatza Bosaliens Yermdclitniss an ihre Tocher), wy-
sza w roku 1819, a wymierzona jest przeciw zbyte-

cznej egzaltacyi w uczuciach, które odbiera si do y-
cia. Dobra matka umiera z rozpaczy po stracie jedne-

go dziecka, i zostawia inne sierotami, bo nie miaa
do mocy nad sob, eby znie nieszczcie. Amelia

Matk (Amelia jest córk dobrej matki), to w rozmo-

wach nauka religii, obszerna, rozumowana, przezna-

czona nie dla dzieci, ale dla tych, którzy dzieci cho-

wa maj. Wreszcie, w roku 1824 zaczynaj wychodzi,
i wychodz przez lat cztery, Rozrywki dla dzieci.

Gzy dla dzieci tylko? Zapewne s tam rzeczy dla

nich wycznie pisane, drobne powiastki, bajeczki,

anegdoty o dzieciach, które czytelników niej lat dzie-

siciu bardzo mog zaj, a starszych mniej; ale i te

rzeczy nawet starsi mog przeglda z przyjemnoci,
bo s adnie pisane, z trafnera przystosowaniem, nie-

raz dowcipne: a oprócz tych s inne dla dzieci star-

szuch przystpne i przyjemne, ale dla dorosych jeszcze

bardziej. Bo kto czyta nie dlatego tylko, eby dowie-

dzie si koca ciekawej historyi, ale i sdzi, ten si
dziwi musi nad tem, jak doskonale panna Taska ta-

kie rzeczy pisa umiaa, i patrzy na jej sposób pisa-

nia, na jej talent wicej, ni na to, co pisze, a swoj
drog nie czyta bez wzruszenia historyi tego rymarza,

którego Kociuszko wydwign z ndzy przez to, e od

niego kupi batoek, lub jakiejkolwiek innej, która

z nauk moraln, z przedstawieniem piknego uczyn-

ku czy zrcznie i wbija w serce i w pami dzieci,

ludzi i fakty z przeszoci. Innym znów razem bdzie
powiastka bardzo prosta, ale tak adnie napisana, e
wielcy i sawni autorowie mogliby si pod ni podpi-

sa (Elbietka Rzeczycka); raz jest nawet co, co za-

krawa na romans, to rzeczywicie dla dorastajcej ju
modziey. A obok tego Listy o Wychowaniu lub czste

o niem uwagi, pisane raczej dla matek i nauczycielek^

ni dla panienek. To pewna, e takiego zbiorowega
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peryodycznego pisma dla dzieci, jak przedtem nie byo
w Polsce wcale, tak potem nie byo równie dobrego,

a wszystko, co si dzi w tym rodzaju wydaje, nie jest

ani tak zajmujce, ani tak rozumne; i koniec koców
kto chce polskim dzieciom dac co lejszego do czy-

tania, ten nie znajdzie podobno dotd nic lepszego od

RozrytceJc.

Wychodzio to pisemko (w Warszawie naturalnie)

przez lat pi (1824— 1828), raz na miesic. Pocztek
by w niem zaprowadzony ten, e na pocztku szed

zwykle jaki artyku powaniejszy, najczciej histo

ryczny, naprzykad ywot jakiego znakomitego Po-

laka, zasuonego czy w sprawach publicznych, czy

w nauce, czy wreszcie odznaczajcego si szczególn

witobliwoci i cnot. Po takim dopiero, na ozdob,
przynt i wytchnienie, rzeczy lejsze i powabniejsze

dla dzieci, powiastki (bd to moralne, bd history-

czne, pierwsze przerabiane czasem z niemieckich lub

francuskich), czasem mae dziecinne komedye. Dalej,

ce si zdarzy, co szczliwy los przyniesie; powaniej-

sze lub lejsze, wycigi z rónych dzie polskich albo

opisy gier towarzyskich i zabaw, notatki z podróy
albo listy o wychowaniu; a w kocu prawie bez wy-

wyjtku historyjki lub anegdotki dla najmodszych
dzieci. Czy panna Taska miaa uorganizowan redak-

cy dla swego pisemka, a przynajmniej czy miaa kogo

do staej pomocy? Sama byaby zapewne wszystkiemu

nie podoaa, ale zwaywszy, e ile razy wemie z ja-

kiego obcego dziea myl do jakiego artykuu lub tred

do jakiej powiastki, zawsze o tem ostrzega, e ile razy

jej kto co do Rozrywek nadele, zawsze za to dzikuje,

trzeba przypuci, e jeeli nie wszystko, to najwik-

sz cz musiaa pisa sama. Naturalnie, przy takiej

miesicznej publikacyi musiao nieraz brakn mate-

ryau, ale nie brako nigdy energii i inwencyi; owszem,

dziwi si trzeba, jak zrcznie, jak rozumnie panna

Taska umiaa sobie radzi w kopotach, nieodcznych
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od redaktorskiego rzemiosa, jak ze wszystkiego umiaa
skorzysta, eby swój numer czem zapeni, czem zaj-

mujcem i poytecznem. Naprzykad, na pocztek zdaje

si, e bya do dobrze zaopatrzona w zasoby. W pier-

wszycli lataci wychodzi kilka yciorysów lub artyku-

ów historycznych (Marya Leszczyska, Czacki, Kop-
czyski, YitelHon, ks. Baudouin, wychowanie Wacawa
Rzewuskiego, hetmana), kilka historycznych powiastek

(Rymarz Warszawski, Elbietka Rzeczycka), i liczba

do znaczna powiastek moralnych. Ale z czasem za-

sób wyczerpad si musia, na poczekaniu nie zawsze

co napisa mona, a przecie zeszyt bez czego lej-

szego, weselszego, obej'' si nie moe. Có wic robi

redaktorka? W braku powieci daje opisy podróy, ra-

czej przejadek, wycieczek po kraju, to do Puaw, to

do Krakowa, to do Sandomierza; bawi tern swoich ma-
ych czytelników, a zarazem uczy ich znad swoj zie-

mi, jej piknoci i pamitki. Jeeli jej zabraknie ar-

tykuów powaniejszych, otworzy sobie ródo niewy-

czerpane, do którego w kadej potrzebie u"dad si moe
na pewne: zapeni zeszyt wycigami z klasycznych pi-

sarzy Zotego Wieku, z Górnickiego, Skargi, Modrzew
skiego, Reya; daje ich niewiele, a wybiera mdrze tylko

takie, które si modym umysom podobad mog, i osi-

ga w ten sposób ten cel, e zapoznaje dzieci z dawn
literatur polsk i jej gównymi reprezentantami. Prze-

plataj si te rzeczy innemi znowu, tak e rozmaito jest

wielka, jednostajnoci niema nigdy. Listy o Wychoioaniu,

cho bardzo dobre, nie s dla dzieci; ale Listy o polskim

jzykn dla nich zupenie przystpne, a tak dowcipnie

napisane, e nawet dla nich zajmujce. Ta za niepo-

spolita redaktorska zrcznod i sztuka suy celowi

wyszemu: niech Rozryiol bd oywione, urozmaico-

ne, zabawne, eby je dzieci z ochot czytay, a wtedy
mee w Rozrywkach i przy rozrywce same o tem nie

wiedzc, rozrzewni si nad jakim piknym czynem mi-

osierdzia, albo oburz na jaki brz^^dki popd egoizmu,
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moe oswoj si z Kociuszk, pokochaj ksicia Jó-

zefa, moe ich wyobrania zapeni si i zapali wspo-

mnieniami przeszoci, moe, miejc si z tej dziew-

czynki, co po polsku pisa nie umiaa, zastanowi si

nad sob i postaraj si umie dobrze po polsku. Nie-

ma jednego zeszytu, jednego artykuhku w Rozryw-

kach, gdzieby ten wysoki cel chrzecijaski, moralny

i polski by pominity. Jak Tytus adnego dnia, tak

panna Taska adnego miesica dla swojej sprawy nie

stracia.

W Rozrywkach tedy wychodzi pewna liczba ad-
nych maych powiastek historycznych , o Dugoszu
i królewiczach, o Jadwidze, o ksiciu Józefie i Ko-
ciuszce, o matce króla Michaa, wychodz Listy EU-
hietki RzerzycMej, bardzo ju adny obrazek z ycia do-

mowego za Augusta III, i ycia dworskiego w Wila-

nowie u ksinej wojewodziny ruskiej, ony Augusta
Czartoryskiego (panna Taska urodzia si w Pua-
wach, i tradycye tego domu znaa doskonale przez

swoj matk). Wreszcie w czwartym tomie Rozrywek
mieci si najadniejsza z powiastek panny Taskiej:

Dziennik Franciszki Krasiskiej. Romansowa historya

modej panienki, zakochanej w synu królewskim i po-

tajemnie z nim zalubionej, opowiedziana jest, jak mo-
e by najprociej, w formie dziennika bohaterki sa-

mej. Szesnastoletnia panienka, widzc, e ojciec zapi-

suje w wielk ksig x-óne ciekawe ewenementa, sy-

szc e we Francyi mdre i wielkie panie pisuj pa-

mitniki, chce te spróbowa, czyby i ona tak samo
nie potrafia. Bierze wic papier, i pisze: z pocztku
o sobie, o swoich rodzicach i siostrach, o guwernantce,

o domu i dworze; opisuje naiwnie, co przez dzie robi,

sowem, pisze dziennik zupenie tak, jak wszystkie pa-

nienki, które go pisa próbuj, a nie bardzo maj co,

i nie bardzo wiedz, jak pisa. Ale te szczegóy (same

w sobie moe nie bardzo ciekawe), te wiadomoci o spo-

sobie ycia i zatrudnieniach czterech panien Krasi-
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skich, O dworze ich rodziców, o porzdku domowym,
o rónych stopniach i obowizkach dworzan, skadaj
bardzo adny i zajmujcy obrazek ycia wiejskiego

w zamku bogatego wielkiego pana w poowie XVIII
wieku.

Zrazu mao co jest do zapisania w dzienniku— ale

im dalej, tem wicej zjeda si goci do Maleszow-
skiego zamku, ycie huczne i wesoe, rodzaj karnawau
wiejskiego, nawet nie bez taców, do których i mod-
sze panny nale. Ale midzy tymi gomi s i tacy,

co przyjechali nie dla zabawy. Z wielkiem zdziwie-

niem i dziecinn uciech dowiaduje si Franciszka, e
pan wojewoda bracawski (widziski) prosi o rk
Basi dla swego syna Michaa, starosty radomskiego,

i e Pastwo (rodzice) prob t przyjli — bd zar-
czyny, krztania okoo wyprawy, potem w „ostatki" hu-

czne wesele, na które Jegomo Dobrodziej sprosi

przyjació i krewnych z caej Korony i Litwy, a e
i królowi i królewiczowi doniós, jak kaza respekt,

o zamciu córki, wic moe i który z nich przyjedzie.

Moe ksi kurlandzki? Franciszka od pocztku zaj-

muje si wiele tym ksiciem kurlandzkim, wyobraa go

sobie (jak nieraz syszaa) jako najgrzeczniejszego ka-

walera na wiecie, byaby rada i ciekawa zobaczy go.

Powie od pocztku do koca bardzo adna: pod

wzgldem psychologicznym misternie pomylana i wy-
konana: pod archeologicznym wierna i zajmujca. I Ma-

leszowski zamek i Warszawa w ostatnich latach Au-

gusta III opisane s ze znajomoci rzecz}' i z yciem.
Jest wiele prac panny Taskiej, w których zasugi jest

daleko wicej, ale niema moe ani jednej artystycznie

tak adnej jak Dziennik Franciszki Krasiskiej. Ma on

te same zalety co Lisly Elbietki Rzeczyckiej, tylko

w rozmiarach nieco wikszych, przy zdarzeniach i oso-

bach ciekawszych, historycznych i romansowych, przy

bogatszej treci, zalety te naturalnie wydaj si pik-

niej, ni tam, robi wikszy efekt. A e panna Taska



DZIENNIK FRANCISZKI KRASISKIEJ. 431

-chowaa si w dziecistwie przy pani SzyraanowskieJ

widziskiej z domu, siostrzenic królewiczowej Fran-

ciszki, a póniej bya z ni w cisej przyjani, e od

niej nietylko o tej sprawie wiele syszaa, ale miaa so-

bie udzielone wszystkie korespondencye rodzinne, wic
przyj mona za pewne, e Dziennik jest i prawdziw
iistory Franciszki Krasiskiej.

Z jakieg^o powodu Bozryicki przestay wychodzi
z rokiem 1828. Czy im brako prenumeratorów? Trudno

przypuci, bo byy bardzo cenione, a w tamtych la-

tach co cenionem, to byo i poszukiwanem i czytanem.

Czy si redaktorka zniechcia? To do niej tak niepo-

dobne, e zupenie nie do uwierzenia. A jednak Bos-

ryivki ustay na dwa lata przed jej wyjazdem z War-
szawy. Czy przypadkiem nie jej zamcie, które na-

stpio w roku 1829, zmusio j do zaniechania Eozry-

wek: czy moe koniecznoci i obowizki tego nowego
rodzaju ycia nie day si pogodzi z redaktorskiem

zajciem, nie zostawiay jej tyle czasu, ile wymagaj
tamte? Chyba ten jeden powód, bo innego domyli
si trudno. Ale cho szkoda, e nie mamy wicej Bos-

ryicek, nieszczcia niema. Te co s, wystarcz zupe-
nie, jako czytanie polskie w latach od omiu do dwu-
nastu lub czternastu, i bd mogy zawsze oddawa
takie usugi, jakie oddaj od trzech wierci wieku.

Pisma peryodyczne nie polityczne i nie polemiczne, na
razie nie s tak zajmujce jak tamte, ale maj za to

t wyszo nad niemi, e zajmujce mog by dugo
i zawsze. Bozr/ivH nie straciy dotychczas nic na war-

toci ani na wdziku, nie odebrao im pierwszestwa
adne póniejsze pismo dla dzieci, a kto wie, czy mi-
dzy zagranicznemi jest wiele lepszych.





IV.

Konrad Wallenrod. Zkd powsta. Wpyw Byrona. Konrad
i Aldona, Wajdelota. Pie. Powied. Nierówno w Wallenro-
dzie. Czy wywar zy wpyw? Warto moralna. Zdrada i zem-
sta. Myl fflszj^wa. Potrzeba tego objanienia. Powód tej my-
li. Wpyw rosyjski. Wielko Wallenroda. Prawdziwa myl
Mickiewicza. Farys. Zamek Kmdowski, Rodzaj i stopie talentu

Goszczyskiego. Bdy Zaniku. Drobne wiersze. Modsi poeci.

Romanse Krasiskie^i*. Sowacki! Mindowe i Marya Stuart.

Mickiewicz w Rzymie. 29 Listopada. Koniec epoki.

W roku 1828 wyszed Konrad Wallenrod.

e jest w nim duo bdów, e Mickiewicz mia
zrazu plan inny, a potem ^o przerobi, e s w nim po-

dobiestwa do Byrona, e obok ustpów wspaniaych
s inne sabsze, wreszcie e jego myl podstaw^na jest

mylna, moralnie faszywa, o tem wszystkiem pisali ju
wszyscy i duo. Nie mylimy przeczy, po czci mu-
simy si zgadzad. Uwaamy tylko za potrzebne stwier-

dzi dwie rzeczy. Pierwsza jest ta, e Wallenrod do-

piero wprowadza w poezy polsk, ten najwyszy ton

patryotycznego cierpienia, który bdzie odtd górowa
w niej nad wszystkimi innymi. On nadaje jej ten kie-

runek, ten charakter, on wybija na niej to pitno. Uwa-
ga druga jest ta, e pomimo wszystkiego, co mu zarzu-

cie' mona, Wallenrod jest rzecz wielk. Tak za nie

bya jeszcze ani Cziuarta Cz Dadóic, ani Grayna.

St. Tarnowski. „Literatura" T. IV. 28
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Z czego Wallenrod powsta? Genesis jego w du-

szy Mickiewicza jest jasna i zrozumiaa. Wywieziony

z uczuciem odpowiedniem temu, które Konrad z Dzia-

dów wyraa w swojej pieni, z pieni która krew po-

czua, a zmuszony sam tumie swoje uczucia, peza
jak w i udzi ludzi, poród których y i przed któ-

rymi odkry si nie móg, oddalony od ojczyzny, Mic-

kiewicz rós w wielk nienawi i wielk rozpacz. Na-

strojony ju w Litwie na ten ton, zobaczy e zemsta

nieatwa; a wtedy wzmoga si i nienawi i moga
powsta myl, e do tej zemsty jedna jest tylko droga

pewna, podstp. Jak wielkim byby czowiek, który

jak Samson, niewolnik Filistynów, zawaliby ich wa-
sny gmach na ich gowy, który jak drugi Mojesz wy-

chowaby si poród Egipcyan na ich wasn szkod!

Myl taka, która w czyn polityczny nigdy zmieni si
nie moga, w idea poetyczny wcielia si atwo, a nie

mogc wyrazi si przez dzisiejsze wypadki i stosun-

ki, musiaa szuka jakich wypadków i stosunków po-

dobnych w przeszoci. Znalaza je w drapienych na-

padach Krzyaków na Litw, ukochan Litw poety.

Uczucie i pomys byy, to historyczne si znalazo,

reszt atwo dorobia fikcya, i powsta ten poemat,

który z takich wpywów poczty, z takim pomysem
bohatera, naturaln swoj form znajdowa w poety-

cznych powieciach Byrona, (to byo waciwe ciao dla

takiego ducha), a który nie cay wprawdzie, ale nie-

któremi swemi piknociami przewysza Grayn, a nie-

równie wicej od niej chwyta za uczucie.

Co prawda, to, e w caej poezyi Mickiewicza

nigdzie wpyw Byrona nie jest tak widocznym i tak

wielkim jak w Wallenrodzie. Sam pomys tego boha-

tera w rozterce pomidzy zem a dobrem, wielkiego

w dobrem uczuciu i wielkiego w zym czynie, wchodzi

zupenie w rodzaj ulubionych pomysów Byrona, by
dla niego stworzony, i gdyby Byron móg by zna
Wallenroda, byby go niezawodnie zazdroci, byby
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aowa, e tego przedmiotu, tej sytuacyi nie trakto-

wa. Mielciewicz traktuje go zupenie tak, jakby on to

by zrobi, jak on prowadzi swoje opowiadania o La-

raci, Korsarzach i Giauraci. Ze wszystkiego najbar-

dziej moe gówna posta, Wallenrod sam, jego opis

i jego wprowadzenie na scen: Nikt nie wie, co on za

jeden, zkd przychodzi, wiedz tylko e jest ze wszyst-

kich najdzielniejszy, e „zdobi go wielkie chrzeci-

jaskie cnoty", ale czuj w nim jak przeszo ta-

jemnicz, której nie mog odgadn. Wszyscy boha-

terowie Byrona, Alf, Konrad, Giaur, Lara, zupenie tak

wygldaj; u wszystkich jaka przeszo tajemnicza

wyrya si w twarzy tym rysem obojtnoci i goryczy.

Trzeba przyzna, e jeeli ju mia by ten by-

roski sposób prowadzenia powieci, w samych pócie-

niach i pótajemnicach, to nie móg by uytym zr-
czniej i szczliwiej; sam Byron nie wada nim lepiej.

Krytycy maj zwykle wiele do zarzucenia dwoni

gównym postaciom, Konradowi i Aldonie, a zwaszcza
ich dwom rozmowom. Rozmowy maj by zbyt czue,

Konrad zbyt mikki na bohatera, Aldona zbyt rozma-

rzona i sentymentalna na kobiet (a dopiero na Litwin-

k!) z XV wieku. Naszego przeciwnego zdania dowo
dzilimy na innem miejscu *). Tu wyznajemy tylko,

e podug tego zdania, pikniejszych rozmów miosnych
w poezyi polskiej niema; e uczuciowy ton Konrada
robi go dopiero czowiekiem prawdziwym, i robi go tem
wicej tragicznym; e Aldona jest najpikniejsz, naj-

wzniolejsz z niewiecich postaci Mickiewicza, wznio-

s jak bohaterki Schillera i od nich nie nisz.

Powie Wajdeloty, to w koronie Mickiewicza bry-

lant taki, e sam „Tadeusz" przenosi go tylko wielko-

ci, ale nie mi blaskiem: a Wallenroda blask ten tak

owieca i podnosi, e bez tego, Wallenroda nie byoby

*) Pamitniki Towarzystwa im. Mickiewicza rok 1898.
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wcale. Ten epizod wtrcony, pie i powied Wajde-

loty, jest najwysz piknoci w Wallenrodzie, jest

sam istot jego piknoci i wartoci: jednem z naj-

wniolejszych natchnie Mickiewicza i z jego najdo-

skonalszych arcydzie.

Nie bez przyczyny zrobi Mickiewicz Halbana

Wajdelot. Zdaje si to na pozór rzecz obojtn; zda-

je si, e kady jakikolwiek stary Litwin mogy by
w powieci grad tak rol jak ten, wychowa Alia

w pamici ojczyzny, wszczepid w niego nienawi za-

konu, podega do zemsty, choby nie by Wajdelot,

piewakiem; a jednak by w tem cel i bya myl g-
boka. Kiedy zakon gniót Litw tak, e nie byo dla

niej ratunku ani nadziei, kiedy nie miaa ani broni,

ani twierdz, ani wojska, zosta jej tylko Wajdelot,

który strzeg, eby jej mio i pami nie wygasa
w sercu Alfa, eby nie zataro si w niem poczucie

obowizku, wiernoci i powicenia si. Alf i Halban

w tym wzajemnym stosunku, to, jakgdyby uosobienie

narodu pokonanego i jego poezyi. W historyi nieraz

si ten stosunek stwierdza i powtarza; Serbów przez

cae wieki trzymay przy yciu rapsody o Kossowem
polu; Grecy chowali w pieniach jakie stare trady-

cye Temistokla i Milcyadesa i nienawi do Turków,

w Hiszpanii katedra w Toledzie zostaa meczetem,

a romanse o Cydzie tak dugo powtarzay, e ona nim

by nie powinna, i wreszcie ksiyc zlecia, a krzy
na swoje miejsce powróci.

Ta wadza poezyi, to jej znaczenie, jako ostatniego

przybytku i schronienia narodowego ducha, nigdy nie

stwierdzio si tak, jak u nas; a piewak, który mode
go Alfa uczy kocha Litw, nigdziy nie by tak praw-

dziwym jak u nas. Mia suszno, e Halbana zrobi

Wajdelot, a przez niego wyrazi i uwieczni stosunek

poezyi z dusz narodu i dla jej wpywu wystawi po-

mnik i wiadectwo. Bo gdyby kiedy, po latach lub
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wiekach, zapyta kto ciekawy: co zostao narodowi, ja-

kim sposobem on nie straci wiadomoci siebie, zna-

lazby odpowied w pieni Wajdeloty; dowiedziaby

si, e jest rzecz jedna, której jak cnoty „nie spali

ogie, nie zabierze woda", jedno dobro, które si nie

da zniszczy ani odebra

Pomie rozgryzie malowane dzieje...

Pie ujdzie cao . . .

To historya, nasza historya. Gmachy i ksigi poar
pomie, skarby rozniesione po caym wiecie; wszyst-

ko odjte, pie usza cao.

Wicej, lepiej, pikniej, suszniej, o poezyi naszej

i jej znaczeniu powiedzie nie mona. Jest to jakgdyby
uznanie, podzikowanie za to, czem ona dla nas bya;
i dobrze, e te sowa powiedzia o niej ten, który j,
pierwszy postawi na stray narodowego pamitek ko-

cioa, który jej da archanielskie skrzyda i gos i bro
archanioa.

A powie Wajdeloty? Ten epizod, woony w poe-

mat dlatego, eby rzuci wiato na posta Konrada
i Aldony, eby wytómaczy, czem oni waciwie s,
ten epizod w zastpstwie ekspozycyi, której niema, po-

dyktowany artystyczn koniecznoci, wymaganiami
jasnoci rzeczy, czy on jest tylko potrzebnem objanie-

niem? Jest niem zapewne; ale oprócz tego jest takiem

arcydzieem, piknoci tak doskona, skarbem uczu-

cia tak bogatym, niewyczerpanym, bez dna, e gdyby
nie byo na wiecie „Tadeusza", ona byaby ostatniem

sowem poezyi Mickiewicza. Co do piknoci, co do

epickiej plastycznoci, niema nic w poezyi wiata, coby

z ni porówna mona, tylko Homer, Gothe i „Tadeusz";

a co do wewntrznego ognia, co do tego uczucia na-

rodowego, którem jest przepojona, moe Homer by ta-

kim dla Greków, dla nas nowoytnych tB promienie

w nim zgasy; u Gothego ich niema; przynajmniej nie

wiec tak ani nie grzej, Tadeusz jeden przemawia
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do nas Polaków tak silnie, jeszcze silniej. Niema tu

ani jednego wykrzyknika o mioci ojczyzny, o niepod-

legoci, ani jednej skargi, ani jednej uwagi: a prze-

cie nigdy, nawet u Mickiewicza nigdy uczucia narodu
nie przemówiy gosem potniejszym, rzewniejszym,
ni tu, gdzie na pozór nie odzywaj si wcale, gdzie si
tylko opowiada jaka przedwieczna, odlega, obojtna
historya. Jest to najwiksza pikno artystyczna, w po-

czeniu z najwysz moc, z najwyszem natchnie-

niem [uczucia. Niema jednego obrazu, jednego wier-

sza, jednego sowa, któreby nie byo doskonale pik-
nem jak antyk, i niema jednego obrazu, jednego wier-

sza, jednego sowa, któreby nie przejmowao dresz-

czem. Gdyby byd cudzoziemcem, jednym z tych szcz-
liwych, którzy takich uczud nie znaj i rozumie nie

mog, i którym nie grozi aden ^,Zakon, jak piasek bu-

rz pdzony z za mórz", którzy o swój kraj nigdy nie

dreli, nigdy po nim nie tsknili, jeszcze i wtedy ule-

goby si urokowi tej niezrównanej piknoci. Có do-

piero nam, którzy widzimy jak „ki nadbrzenej ko-

bierce piasek oblecia".

Jeeli co mona powieci Wajdeloty zarzucie, to

chyba to jedno, e jest tak pikna, i przy niej traci

powie Mickiewicza, Wallenrod. Tamta jest nieza-

przeczenie wspaniaa potg uczucia, ponur energi
figur Konrada i Halbana, i t tak niesprawiedliwie wy-
mian rzewnoci Aldony, ale obok tego blednie. Tu
te same zalety i piknoci s w wyszym stopniu, w
wyszej potdze, a jest przytem zaleta doskonaoci, ja-

kiej tam niema. Wyobrania i artystyczne mistrzostwo

Mickiewicza stay moe równie wysoko w Graynie

i w Tadeuszu, ale nie wyej, a e tu poczone s z uczu-

ciem, jakiego w Graynie niema, wic przez to ta po-

wie Wajdeloty musi sta wyej od Grah/nj/, jest od

niej pikniejsza, a staje si, w swoim rodzaju, w swoim

zakresie mniejszym, tak pikn jak Tadeusz, jest po nim

zaraz najpikniejsz rzecz, jak Mickiewicz napisa.
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eby by zupenie sprawiedliwym, trzeba wyzna,
e dalszy cig Wallenroda na tej wysokoci ju nie

jest. Cae zakoczenie, a zwaszcza ustp Wojna, tra-

ktowane jest pobienie, to si zaprzeczy nie da, da si

tylko usprawiedliwi tern, e to nie jest epos, ale po-

wie, i powie caa prowadzona bajroskim sposobem,

w scenach szkicowanych tylko, ale nie wypracowanych,

nie wykoczonych. I pocztek, cho pikniejszy, jest

pisany tak samo. e Mickiewicz umia by opisowym
i plastycznym, tego dowiód w Tadeuszu i w Powieci
Wajdeloty; tu, nie chodzio mu o to, nie zakada so-

bie zrobi paskorzeb, chcia napisa powie w ro-

dzaju tych, jakie opisywa Byron i jego sposobem. Za-

pewne, w drugiej poowie Wallenroda pewne zanied-

banie jest widoczne, pochodzi ono moe ztd, e poeta

pisa ten poemat ciko, z przymusem, nie szed mu,

by w zem usposobieniu; ale i tu piknoci s, nawet

w miejscach najsabszych jak ta Wojna. W scenie

ostatniej za, kiedy „zrzuca paszcz, mistrza znak na

ziemi miota", i jak Samson prawdziwie, zburzywszy

gmach, upada pod gmachem, w tej scenie Konrad ma
ca energi, ca potg, jakiej wymaga jego posta
i sytuacya.

Podug Mochnackiego, to budynek, w którym ar-

chitekt wyda cay zasób pomysu na pikn facyat,

cao przystawiajc do niej jako tako; podug Osi-
skiego „z wielkiej chmury may deszcz". Morawski,

cho czuje piknoci Wallenroda i broni go przed Ko-
mianem, zadaje kwestye takie, jak naprzykad „czy

Wallenrod by Krzyakiem lub nie, i jak pogodzi przy-

sig zakonnika z przysig maesk", albo dlaczego

Witold, zdradziwszy raz Litw i wszedszy w zmow
z Krzyakami, zdradza znowu Krzyaków w zmowie
z Wallenrodem; albo znowu chce wiedzie, czy Aldo-

na jest w wiey, czy w domu, bo raz mówic o swo-
jem zamkniciu uywa tego sowa dom. Gazeta Polska

znowu stawia go obok Iliady; Kajetan Komian pisze,
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e „nikomu jeszcze nie przyszo do gowy wysawa
rymem waryata, pijaka, a nadawszy mu posta beze-

cnego zdrajcy, zrobi go Litwinem. Co si w tyci pi-
skich gowaci roi wszelkie pojcie przechodzi", Ale
jest jedno pytanie wane, dotyczce ju nie strony

artystycznej, ale wartoci moralnej poematu, pytanie,

które nieraz byo stawiane i jest przekonaniem wielu;

to pytanie znajduje si take w licie Komiana do
Morawskiego (Obóz klasyków Siemieskiego, str. 73).

„Ta chmura nie deszcz, lecz pioruny w onie swojem
nosia, które prdzej czy póniej zapali poar i zni-

szczenie roszerzyc miay. Ta chmura sprowadzia niu-

tylko rewolucy literack, ale rewolucy w wyobra-
eniach, w uczuciach, w charakterze narodowym".

Znajc uprzedzenia Komiana przeciw Mickiewi-

czowi, monaby wzi to za prost przesad, gdyby
zdanie to samo nie powtarzao si czsto, prawie po-

wszechnie, tak, e istotnie zapyta trzeba, jaki wpyw
Wallenrod wywar, i jak dalece wpyw ten by szko-

dliwy?

Zanim si odpowie na to pytanie, wprzód jeszcze

jedna uwaga uboczna. O ile Wallenrod wpyn na

wypadki roku 1830? „Sowo staje si czasem czynem,
a Wallenrod Belwederem", mówi Klaczko. Z caem
uszanowaniem dla tego zdania, trzeba powiedzie, e ono

ma si rozumie w tem znaczeniu zapewne, e Wal-

lenrod, tak przejty mioci ojczyzny i niepodlego-

ci, Wallenrod, tak peen pragnienia odwetu, musia
dziaa niezmiernie silnie i te wszystkie uczucia roz-

arza. W^pyw na uczucia, przez uczucia, porednio

na wypadki, to niewtpliwie. Ale eby myl listopado-

wego powstania b} a si pocza z W^allenroda, to nie.

Ona w rónych formach cigna si bya od r, 1820,

moe zaraz od roku 1815; wszystkie poprzednie spiski

miay wybuchn tak, jak wybuchn ostatni, by to

rezultat politycznego pooenia, wypadkowa rónych
si historycznych, która byaby tak sam, gdyby Wal-
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lenrod nie by si wcale zjawi na wiecie. Oliwy do

ognia móg on dola i pewnie dola, ale ogie roznie-

cony by przed nim i byby si pali bez niego.

Czy to prawda i jak dalece prawda, co mówi z iro-

ni Sowacki, e „Wallenrodyczno czyli Walendro-

dyzm zrobi nam wiele dobrego", bo „z jednego, zro-

bi zdrajców sto tysicy?" Gdzie jest Wallenrod w na-

szej historyi porozbiorowej ? Niema go; niema szkoy
Wallenrodów. e jej niema, moe nie Wallenrod jest

powodem, moe nie nasza zasuga, ale okolicznoci,

koniecznoci, niepodobiestwa. Bo có to jest Wallen-

rod? To czowiek, który idzie suy nieprzyjacioom

swojej ojczyzny, na to, eby wzi nad nimi wadz,
uj ich los w swoje rce, a potem ich rozmylnie

zgubi. Nie mówic na teraz o wartoci takiej mioci
ojczyzny, patrzc tylko na moliwo praktyczn ta-

kiej polityki: zdrada? jak \Vallenrod, jak chcia zdra-

dza Irydyon, na wielk skal, tak, eby jednym za-

machem zdrady podci nogi nieprzyjaciela i ci
jego gow? Oczywicie, mówic o Wallenrodzie, mówi
si tylko o takiej zdradzie, a nie o jakich drobnych

maych, brukowych zdradach i przeniewierzeniach.

Urzdnik pocztowy, któryby przej depesze nieprzy-

jaciela, urzdnik skarbowy, któryby wypróni jego

kas a odda j swoim, nawet faszywy szpieg, który-

by jego wojsko wprowadzi w zasadzk, Wallenrodem

nie bdzie; rany, które jego zdrada zadaje, nie s mier-

telne, skutki s za mae. eby tak zdradza trzeba by
powiernikiem i namiestnikiem Heliogabala jak Iry-

dyon, wielkim mistrzem Krzyaków jak Konrad, trzeba

mie wadz, ca wadz nad tym, którego si chce

zdradzi. A wic ten przykad Wallenroda, choby zy
i najgorszy, czy moe by naladowanym? Czy moe
komukolwiek u nas przej tylko przez gow, eby
by dla Polski, czem Wallenrod by dla Litwy? Nie!

Wallenrodyzm moliwy jest tylko w poezyi; w pra-

ktyce ycia, gdyby kto i marzy o naladowaniu, skut-
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ków ani zych ani dobrych on mied nie moe. Bo trze-

baby bardzo rzeczy naciga, eby chcie do tego

mianownika sprowadza wszystkie tuzinkowe i paskie
odstpstwa. Rewolucyonista, któryby, dajmy na to,

faszowa banknoty, eby wroga zrujnowa, szambe-

lan, który si ubiega o fawory i honory dworskie pod
pozorem, e chce suy swoimi wpywami swojej

ojczynie i ziomkom, nie maj prawa zasania si
i usprawiedliwia tym przykadem.

Ale jeeli przykad nie moe by niebezpieczny

przez to, e nie moe by naladowany, to nauka
przecie za i szkodliwa by moe. Oskarono Wallen-

roda, e psu, demoralizowa Polsk. Niezawodnie, jest

w nim myl jedna za, myl, która wychodzi na znan
zasad: „cel uwica rodki". Zdrada jest pomidzy
rzeczami zemi jedn z najbrzydszycb, przecie Wal-
lenrod, który udaje, kamie, oszukuje, zdradza, jest

w poemacie usprawiedliwionym, jest bohaterem, bo to

wszystko robi dla ojczyzny, pro puhlico bono. Nie je-

den, widzc go przez uroczy pryzmat poezyi, widzc
go uwiconym niejako powag Mickiewicza, mógby
pomyle, e mio ojczyzny i jej dobro jest jakiem
prawem najwyszem, jak dyktatur, która zawiesi

moe wszystkie inne prawa: sumienia, uczciwoci i ho-

noru, i e wolno je wszystkie gwaci, jeeli powodem
zgwacenia jest ch suenia ojczynie. Rzeczywicie
byli u nas ludzie, którzy tak myleli i podug tego

dziaali; u wielu midzy nami jest ten faryzeizm pa-

tryotyzmu, który mówi, e „cel uwica rodki", i e
byle chcie dobrze, wolno le czyni, byle dla Polski,

wolno popeni zbrodni. Nie wpyw to Wallenroda

zrobi u nas te sofizmaty i tych sofistów, ale wpyw wie-

ku; nie byo Wallenroda we Woszech, ani we Pran-

cyi, a takiego Wallenrodyzmu byo tam wicej ni
u nas. Jest to fanatyzm rewolucyjny, który rozgrzesza

dzi ludzi tak, jak niegdy inny fanatyzm rozgrzesza

Ravaillac'a i Jakóba Clment, a do nas przyszed on nie
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Z Wallenroda, ale z teoryi i wpywów zagranicznych.

W sdach o Wallenrodzie ten jego zy wpyw by, zdaje

mi si, wielce przeceniony; e jego myl podstawna,

„piknie jest w dobrym celu le robi", jest morahiie

za, to prawda; ale czy on istotnie tak na ludzi dziaa,

czy w ten kierunek pcha? Pomijajc ju to, e jako

przykad nie móg by naladowany i w praktyce za-

stosowa si nie da, to zasada, e dla ojczyzny wszyst-

ko wolno, byaby bez niego dosza i przyja si w nie-

których gowach tak jak z nim. Jeeli Wallenrod przy-

czyni si moe w jakiej maej czci do takiego u nas

politycznego faryzeizmu, to nierównie wicej rozkrze-

wi go wpyw i przykad tajnych towarzystw.

Ale moralna warto dziea nie sdzi si po jego

skutkach. Ta sia, która zawsze dobre sprowadza, cho
zawsze chce zego, nie jest mniej z przez to, e sku-

tek nie odpowiedzia zamiarom. Tak samo ta, która

chcc dobrze, le robi, cho mniej za, mniej przewrot-

na, za niewinn mie si nie moe. Czy Wallenrod wy-

war wpyw zy, czy nie, czy zgorszy, zarazi sofizmem

ludzi wielu, czy mao, czy wcale, to stanowioby o je-

go szkodliwoci w praktyce, nie o jego bezwzgldnie

wzitej moralnej wartoci. Tej nie mona sdzi ze

skutków: a ta?

Bisogna esscre volpe e leone, wypisuje Mickiewicz

na górze jako godo poematu, którego bohater oszu-

kuje i zdradza, jak gdyby w tych sowach chcia zam-

kn i streci myl poematu, jego moraln nauk, jak

gdyby tre z niego wycignit chcia okreli krót-

kiemi sowy jako zasad, jako aksyomat polityczny,

jako rodzaj przykazania, nie Boskiego zapewne, ale

przykazania koniecznoci. Bisogna essere volpe. Czy do-

prawdy? Czy istotnie trzeba by lisem? Wojowa pod-

stpem, oszukastwem, zdrad? e tem wszystkiem

wojowa mona, e mona i zwycia, dowodzi caa
historya wiata. A jeeli to jest takiem powszechnem
prawem rzeczy ludzkich, jeeH inaczej do skutku si
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nie dochodzi, wic wniosek prosty, e w dziaaniu po-

litycznem, które nie jest marzeniem ani poezy, ale

jest o tyle dobre i mdre o ile ma skutek, postpowa-
nia takiego uniknd nie mona. W polityce bardziej,

ni w czemkolwiek, kto chce celu, musi chcie rod-

ków. „Najwyszy rozum cnota", to brzmi bardzo pik-
nie w teoryi, ale w praktyce zawodzi zawsze; w pra-

ktyce najwyszy rozum, skutek i tego skutku chcc
szczerze, trzeba si godzid na rodki, które do niego

wiod.
To jest rozumowanie politycznej trzewoci; odpo-

wiedzie na nie, zbi je, mona tylko równ trzewo-

ci. Prawda, e kto chce celu, musi chcie rodków,
ale powinien midzy rodkami rozróni trzewo, i zna
które dla niego s dobre, które go do celu wiod,
a które nie. Nie wszystkie rodki s zarówno dobre dla

wszystkich, nie kady w kadych rku zapewni skutek.

Podstp i zdrada moe by rodkiem bardzo skute-

cznym, ale tam tylko, gdzie jest równo siy. Gdzie

jest jej przewaga, tam podstp zbyteczny, przemoc

wystarcza; gdzie jest równo, tam podstp moe za-

pewni skutek, bo dodaje przewag si, daje wyszo.
Ale, gdzie jest nierówno siy, tam podstp sam do

zwycistwa nie wystarcz}^; bdzie si wysila na wy-

biegi i zasadzki, ale nie poradzi, bo on tylko przygo-

towuje, uatwia, a cios zadaje, zwycistwo odnosi —
sia. Wszystkie wielkie zdrady w historyi, od zama-

chu Cezara na Rzym, a do zdrady pruskiej dokona-

nej na Polsce, uday si nie dlatego, e byy zdrad,

ale dlatego, e zdradzie przysza w pomoc sia. Ztd,

mówic zawsze jz3"kiem trzewoci, trzewy wniosek,

e podstp i zdrada mog by rodkiem wybornym,

ale dobrym tylko dla mocnych, a sabym na nic. Za-

tem ze stanowiska Macchiavela samego essere volpe mo-

e by rodkiem dobrym, ale nie dla wszystkich, nie

dla sabych; dobrym dla tego tylko, kto podszedszy

swego nieprzyjaciela jak lis, moe w danej chwili rzu-
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ci si na niego jak lew. I mdry Woch wiedzia to

dobrze, bo lis sam nie wystarcza mu wcale i do swego

zalecenia dodaje on wyranie e leone, trzeba byc lwem.

Zatem, na polityczn konieczno lisiego postpowa-
nia, odpowied równie trzewa i chodna jest, e lisie

wykrty nie zdadz na nic tam, gdzie niema lwich pa-

zurów; bd marnem dwiczeniem myli i dowcipu, sza-

motaniem si w próni, udzeniem samego siebie, ale

nie trzewo i rozumnie obmylanym rodkiem poli-

tycznym.
Ta odpowied ze stanowiska polityki jak jest.

A z tego jak by powinna? Z tego tem mniej potrzeba

by lisem. Zostawi to szczliwym i wielkim tego

wiata, niech wojuj t broni obosieczn dopóki si
ni nie zabij sami. Ale ci, którzy na wiecie nie maj
nic, prócz uczciwoci, którym pozostaa jedna tylko

chwaa, ta, e nie zdradzili nigdy, jedna sia, pami
i wiadomo tej czystoci, którym wszystko odejmuje

ufno i wiar w siebie, którzy nie mog liczy ani

na swoj si, ani na swoj liczb, ani na swój rozum,

ani na swoj wytrwao, i których wiara w siebie,

szacunek siebie, trzyma si tylko jednej nitki, tej uczci-

woci, tego uczucia honoru: których ca i jedyn si
na dzi, ca nadziej i rkojmi na przyszo jest to,

e s lepsi, czystsi, sprawiedliwsi od tych, którzy oszu-

kuj i zdradzaj, takim kaza szuka ratunku w pod-

stpach i zdradach? A có im zostanie? Nie skutek,

nie wygrana, bo tej zdrada bez siy nie da; a odejdzie

im to jedno, co im daje jak wyszo i jak si na

wiecie, a za strat tego poszaby strata wasnego sza-

cunku, a po mau strata i mioci i samego pojcia
ojczyzny. To jedno; a drugie to, e przypuciwszy
wielkie rozpowszechnienie takich przekona, przypu-

ciwszy, e koo ludzi tak mylcych coraz bardziej si
rozszerza i obejmuje stopniowo cay naród, lub tylko

wikszo ludzi mylcych i czujcych w tym naro-

dzie, e si przyzwyczajamy jedni po drugich do tej
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myli i oswajamy z zasad, e nieuczciwo jest w po-

lityce rzecz konieczn i godziw, e cel uwica rodki,

e czyn zty staje dobrym przez to, e jest popeniony
dla ojczyzny, wtedy ju uczciwo Polski, honor Pol-

ski, przepad, i przepady zmys moralny i sumienie.

„By lisem", oszukiwa i zdradza, to jest poli-

tyka, to myl, to rozum Wallenroda: jego uczuciem,

jego namitnoci jest zemsta. I ta nie wicej warta;

moralnie za, politycznie jest zawsze jaowa i bezpod-

na. Zdaje si, jak gdyby kltwa, przywizana do zych
czynów {Fluch der bosen That), ciya take i na zych
uczuciach, bo niema w historyi przykadu, eby akt

zemsty lub nienawici by wyszed kiedy na poytek
temu, kto go popeni. Nienawi powodowaa Crotn-

wellem, kiedy postanowi straci Karola I, i w tej chwili

zasia ziarno, z którego wyrosa Restauracya Stuartów;

Jakb II mci si za mier ojca i wygnanie swojej

rodziny, i sprowadzi wygnanie powtórne i bezpowrotne.

A jeeli s dziea nienawici i zemsty, które nie miay
dotd takiego koca, które owszem na pozór powio-

dy si zupenie, to dlatego, e sprawy takie nie zamy-

kaj si prdko i skutek nie nastpuje bezporednio

po przyczynie jak odpowied po pytaniu. Cromwell

umierajc, zapewne nie domyla si, e powrót Stuar-

tów by blizki i e on sam pooy most, po którym oni

wróc do Anglii. Zemsta jest nietylko zem uczuciem,

jest i z polityk. Nie tylko ze stanowiska moralnego,

zatem i chrzecijaskiego, o tem niema co mówi, ale

ze stanowiska politycznego nawet, myl podstawna

Wallenroda, zdrada i zemsta, jest nieprzydatna i zudna
w ogóle, jest nie do uycia dla Polski; a gdyby bya
do uycia, byaby dla niej zabójcz, bo jeeli historya

widziana zblizka, tak, e obejmuje si wzrokiem tylko

pewne szczegóy lub pewne okresy czasów, zdaje si

nieraz stwierdza maksym Macchiavella, hisogna essere

volpe e leone^ to historya wzita razem, w caoci wie-

ków lub epok, z ostatecznem rozwizaniem spraw.
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stwierdza zawsze i bez wyjtku moralnie lepsz, a i po-

litycznie mdrsz zasad Krasiskiego „najwyszy ro-

zum cnota".

Po có to mówid i komu? Jeden z nas Polaków
bdzie to mówi, bdzie takie nauki dawa Mickiewi-

czowi? Byoby równie zuchwale, jak niedorzecznie

zwraca te uwagi do Mickiewicza i z jego nauk da-

wad mu nauki. On wiedzia lepiej od nas, co byo fa-

szywego w pomyle Wallenroda: ale mówic o dziele

i majc je sdzie, niepodobna milcze o tem, co jest wa-
nie do osdzenia, o jego wartoci, czy ono jest dobrem
lub zem moralnie; a majc przed sob dzieo, które

cae jest jedn wielk aluzy polityczn, nie podobna
milczed o tem, czyjego myl polityczna jest trafna lub

mylna, a rozrónienie to jest tem potrzebniejsze, e
Wallenroda nieraz próbowano naduyd: naduyd go do

usprawiedliwienia wasnego, przytaczad jako przykad,
e dla ojczyzny wszystko musi byd pozwolone, sko-

ro Mickiewicz pozwala dla niej zdradza; naduyd go
w kierunku przeciwnym, wycignd z niego wniosek
i dowód przewrotnych pojd i niebezpiecznego wpy-
wu Mickiewicza. Wobec takich naduyd, nie jest rze-

cz zbyteczn przypomnied, e myl zdrady i zemsty
moralnie za, politycznie okazaa si zawsze niepodn;
powtóre, e zdrada taka moe istnied w poezyi tylko,

a w praktyce nie jest do wykonania; dalej, e mae
podoci i mae podstpy nie maj prawa okrywa si
paszczem Wallenroda i udawad e s do niego podob-

ne, a wreszcie e ten pomys moralnie i politycznie

faszywy, nie by ostateczn konkluzy uczud i myli
Mickiewicza, ale by tylko objawem przemijajcego
stanu duszy, nad który sam niebawem si podniós.

Jaki by ten stan? Ten sam który w „Dziadach"

streszczony jest w pieni Konrada: zemsty z Bogiem,
a choby mimo Boga, stan nienawici, obudzonej prze-

ladowaniem, a objawiajcej si jako pragnienie zemsty.

Wszystkie te przemiany uczud, które w trzeciej czci
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Dziadów nastpuj jedna po drugiej i zajmuj jedn
chwil czasu, w yciu poety musimy sobie wyobrazi
jako rozcignite na duszy przecig czasu, trwajce
duej. Wallenrod odpowiadaby temu usposobieniu,

w jakim by Konrad przed przesileniem Improwizacyi;

a to usposobienie, pragnienie zemsty, jest naturalne

i nie potrzebuje tóraaczenia. Trudniej zrozumie, jak

on doszed do tego uczucia, e „jedyna bro niewol-

nika jest zdrada", i e j podniós do godnoci poety-

cznego ideau? To tak niezgodne z ca jego natur.

To te nie bdzie moe zbyt miaem przypuci, e to

jest tylko idea poetyczny, rzecz w^yobrani, nie uczu-

cia, ani przekonania, i przypisa to chwilowemu i obce-

mu wpywowi. Zdrada to nie jest uczucie polskie, bo

Polak nigdy si nie czu niewolnikiem, nigdy mu nie

przeszo przez gow, eby nim by; stanu swego nie

pojmuje jako stanu niewolnictwa.

A teraz, rozwaywszy wszystko co jest w Wallen-

rodzie gorszego, moralnie czy politycznie faszywego,

zapytajmy, dlaczego on jest pomimo tego tak pikny
i dlaczego jest nam tak drogi?

Wspominalimy raz o tem , e w Mickiewiczu

wszystko jest przejte, nawskró przesiko uczuciem;

Wallenrod wanie moe najwicej: tu liryzm wzi
gór zupenie, i z wyjtkiem powieci Wajdeloty, w
której czy si z najwysz paskorzebow plasty-

cznoci, przewaa nad wyobrani i nad wykonaniem.

Caoci, doskonaoci dziea, to szkodzi zapewne, ale

mu daje ten urok rzewnoci, tsknoty, alu, smutku,

ale mu daje te sowa niespodziewane, przejmujce, któ-

re s tak doskonaym wyrazem jakiego uczucia, e
stay si jego godem powszechnie przyjtem, poszy

w przysowie: — a jak doda do nich taki szczyt nat-

chnienia jak pie Wajdeloty, to wtpi eby si zna-

laz kto, coby na liryzm Wallenroda narzeka. Jeeli

co znia warto tego poematu, to bardzo widoczny
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wpyw Byrona. I posta Konrada i sposób prowadze-

nia rzeczy wchodzi w kategory poezyi bajroskiej,

a cho naladowania niema, to przecie zupenej samo-

dzielnoci, zupenej niezalenoci, oryginalnoci, Wal-

lenrodowi przyzna nie mona. Za to jego ustpy, mia-

nowicie Pie i Powie Wajdeloty, okupuj jego nie-

dostatki tak, e pomimo niedostatków, przecie on mi-
dzy dzieami Mickiewicza staje pierwszy za Tadeu-

szem. Co si za tycze jego strony moralnej i jego

skutków praktycznych, zych lub dobrych: ze, jakie

jest midzy nami, nie z niego wzio pocztek, byoby
i bez niego, on szkoy nie utworzy, naladowców nie

mia, dla ludzi którzy myl e cel uwica rodki i po-

dug tego dziaaj, on moe, na nieszczcie, byc wy-
godnym pozorem, ale nie prawdziwym powodem. Jego
myl podstawna jest bdna, jest za, tego zaprzeczy
nie mona; nie trzeba nas na to, eby to powiedzie,
to powiedzia przed nami Mickiewicz sam, a my po-

wtarzamy za nim. Bo jego zdaniem, prawdziwem i sta-

em, rad, któr swojemu narodowi dawa w kadem
swojem póniejszem sowie, ostatni wol jego, któr
nam zostawi po sobie, nawet wtedy, gdy myl jego

bdzia, bya wola dobra: nie mci si, ani zdradza,
nie essere volpe...

Z tego samego czasu jest Farys. Jak Oda do Mo-
doci bya jutrzenk, zapowiadajc wschód soca, tak

on jest samem poudniem tego soca, wiadomoci
siebie, która w czowieku genialnym dosza ju do zu-

penej i wspaniaej pewnoci, a tem szczliwa, chce

dy, i dy coraz wyej. „Za myl dusz utopiem
w Niebie'^.

W tym samym roku, co Wallenrod, wyszed Za-

mek KaniowsJci.

Goszczyski, Ukrainiec jak Zaleski, zbliony jest

do niego i tem pochodzeniem i sta od lat szkolnych

przyjani, ale jeeli jest poniekd przez to jego par^

S'. Tarnowaki. ,Liteiatura" T. IV. 29
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to jest i przeciwiestwem. Rodzaj zdolnoci, kierunek

wyobrani, sposób pisania, jest zupenie inny, jest prze-

ciwnym biegunem Zaleskiego. Zaleski jest czuy, mikki,
pieciwy i sodki: Goszczyski twardy, szorstki, chro-

pawy i mski; tamten lubi tylko to, co agodne, ci-

che, tskne, ten tylko, co ponure, dzikie i gwatowne;
tamtego wyobrania szuka tylko przedmiotów miych
i pieszczcych, tego okropnych; jeden si kocha w sie-

lance, drugiego ulubion muz jest zgroza. Rojenia

wioniane modej dziewczyny, anielska idyla Przenaj-

witszej Rodziny, to pomysy i obrazy do których

lgnie wyobrania i dusza Zaleskiego. Goszczyski po-

trzebuje czego innego: noc, burza, zowrogi wist wia-

trów, puszczyki, szubienice, wszystko co czarne, po-

nure, straszne, to trafia w jego upodobanie, i kiedy

wymyli co bardzo okropnego, naprzykad kiedy swo-

jego bohatera wbije na pal i kae mu wyzion ostatni

dech w pocaunku odraajcej, skrwawionej, kotuni-
stej waryatki, podskakujcej i podpiewujcej, dopiero

jest szczliwy, dopiero rad z siebie, dopiero przeko-

nany, e jest poetycznym i patetycznym. Odmienni
rodzajem wyobrani, róni si od siebie take i rodza-

jem uczucia; jeden i drugi czuje to samo, a kady
swoim odrbnym sposobem. Zaleski, im wicej cierpi

tem bliej si garnie i tuli pod skrzyda wiary i Ko-

cioa; Goszczyski buntuje si, wypowiada wojn Ko-

cioowi, a z Bogiem zostaje w zgodzie, bo sdzi e
ten Bóg myli tak jak on, e si do niego stosuje. Za-

leski, religijny i pobony staje si coraz cilej i coraz

skrupulatniej katolikiem; Goszczyski, od modoci jest

w rozbracie z Kocioem katolickim, a koczy na To-

wianizmie. Rónica podobna i w ich patryotyzmie. Za-

leski kocha i cierpi, ale z mioci i cierpienia docho-

dzi do skruchy i modlitwy: nie oskara nikogo, óci
nie ma, bije si w piersi i wzdycha. Goszczyski take
cierpi i kocha, ale u niego mio i cierpienie przecho-

dz w nienawi i zemst; on nie wzdycha, ale zgrzyta,
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nie rozpywa si we zach przed Bogiem, ale marzy
o sztyletach, truciznach, gilotynach, jest bardzo krwa-

wy, bardzo straszny w swoim patryotyzraie, i przez

fale krwi dopiero chce brodzi czy pync do królestwa

mioci i pokoju. W ich charakterze ukraiskim ta sa-

ma rónica. Zaleski tskni rzewnie za swoj ziemi,

a widzi i czuje tylko jej wdzik smtny i tskny, jego

Ukraina i jego Kozacy maj w sobie tylko ten pier-

wiastek; Goszczyski take przebywa wyobrani po-

ród Ukrainy, ale u niego to Ukraina chmurna i po-

nura, nie kwietniowa jak u tamtego, ale listopadowa,

nie skowronki jej przypiewuj, ale sowy i puszczyki.

Zaleski w dziejach Ukrainy widzi i wybiera to, co

pikne i sympatyczne, Goszczyski to co okropne. I tak

we wszystkiem: w kobietach take kochaj si inaczej:

jeden tkliwie, zawo, pieszczotliwie, drugi namitnie
i dziko; sowem, natura ludzi i ich poezyi zupenie
inna. Goszczyski ma zapewne wicej wyobrani ni
Zaleski, ale nie miaa ta wyobrania wielkiej twórczo-

ci i siy: umiaa wymylid sytuacy, wymyli i prze-

prowadzi jak akoy, ale po za to zdolno jej nie

przechodzia, i Goszczysk*i myla, e jest poemat,

kiedy jest jaka smutna tragiczna sytuacya, a nie

wiedzia, e trzeba t straszn kolizy pokaza do-

piero w duszy ludzkiej i przez ni, albo tego zrobi

nie umia.
Fantazya zatem nie bya kompletn, a jej twór-

czo bya powierzchowna i pytka. Do tego jeszcze

w tworzeniu swojem zasza ta wyobrania na ze drogi.

Goszczyski zmysu artystycznego niema. Zakochany
w ponurociach, dzikociach i okropnociach, mniema
bdnie, e im wicej zgrozy, tem wicej tragicznoci,

e bez okropnoci nie moe by patosu, a ten bdn}^ kie-

runek i zwyczaj jego wyobrani sprawia, e przez naduy-
cie okropnoci staje si bardzo nieestetycznym. I jeszcze

jedno: on wprawdzie nie jest pozbawiony wyobrani,
ale czci przez brak artystycznego instynktu, czci
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przez brak zastanowienia, nie umie swojej akcyi do-

brze uoy, nie umie swojej fabuy jasno opowiedzie
i przedstawi, nie umie swego poematu dobrze zbudo-
wa, i ztd powstaje albo taki cliaos jak w Zamku Ka-
niowskim, albo takie sprzecznoci, takie wykroczenia
przeciw logice, jak w Annie z Nabrzea.

A forma Goszczyskiego? Pod tym wzgldem nie

mona go ani równa z Zaleskim. Tamten swoj for-

m mia, zupenie oryginaln, i bardzo pikn, przy-

najmniej bardzo wdziczn, Goszczyski ma dobry po-

prawny jzyk i wiersz, ale wicej o jego formie powie-

dzie nie mona. Pewne umylne zaniedbanie, pewne
staranie si o szorstko i chropowato (tak jak Zaleski

stara si o dwiczno i mikko), która to szorst-

ko ma oznacza si i mzko — to jedyna waci-
wo jego stylu, jakiej po gbokiej rozwadze dopa-

trzy si mona. Zreszt, on oryginalnego wasnego
stylu, jak ma Mickiewicz, Krasiski, Sowacki, Zaleski,

Pol, on tego nie ma, a nie ma take w wierszu ani tej

siy, ani tego uczucia, ani tej wymowy, ani tego dwi-
ku, jaki wyrobi sobie umiej nawet mniejsi poeci.

Wszystkie te jego wasnoci daj si pokaza i do-

wie na najwikszym, najsawniejszym, i istotnie naj-

lepszym zapewne z jego poematów, na Zamliu Ka-
niowskim,

Zamek Kaniowski robi takie wraenie, jakgdyby
by dopiero przygotowanym, ale nie obrobionym ma-
teryaem na poemat. Jest fabua, s kolizye wcale dra-

matyczne, jest chwila historyczna zajmujca, Koliszczy-

zna. Kozak, hajdamak ze swoj nienawici do Lachów:
to 8 rzeczy obfite w piewiastek poetyczny, i gdyby
wicej talentu, wicej sztuki w obrobieniu tego przed-

miotu, gdyby on by lepiej uoony i lepiej przedsta-

wiony, mógby by okaza si jako bardzo wdziczny.
Na nieszczcie, poeta wpad tylko na dobry pomys,
ale go dobrze wykona nie umia. Naprzód le swój

poemat zbudowa; nagromadzi w nim zbytek sytua-



ZAMEK KANIOWSKI.

cyj i motywów, których ani uszykowa, ani rozwin
nie potrafi, ani zachowa midzy nimi naleytej pro-

porcyi. Jedne, mniej wane, traktowane s bardzo

obszernie i grzesz dugoci, inne waniejsze, zbyte

krótko, wtrcone tylko, nie rozwinite, zostaj na dru-

gim planie. Oprócz tego jest wielki niead w opowia-

daniu. Przez niezrczne przerywanie akcyi, przez nie-

zrczne przeplatanie wypadków, przez sposób opowia-

dania tajemniczy i umylnie niejasny, powstaje pewien
chaos, który szkodzi i caoci i poszczególnym scenom
lub figurom. Do tych wszystkich niedoskonaoci arty-

stycznych dodawszy jeszcze brak zmysu estetyczne-

go, który si objawia nadmiarem i przesad w okrop-

ciach, bdzie do powodów, dla których poematu
tego za pikny uzna nie mona. Ale moe, obok wad
wielkich, s i wielkie zalety? W poezyi jak w yciu,
wicej s warci ci, którzy obok jednego zego zrobili

wiele dobrego, od jednostajnej, biernej bezwinnoci,
która wprawdzie nie zrobia nic zego, ale te i nic

piknego, nic dobrego. Czy tak jest w Zamku Kaniow-
skim? Niestety, nie. Wielkich piknoci, któreby czy-

niy zadosy za wielkie usterki, tara niema; a ci, któ-

rzy twierdz przeciwnie, którzy mówi o rozsianych

tam piknociach pierwszego rzdu, nie umiej da
odpowiedzi, kiedy ich prosi, eby te piknoci wska-

zali. Poprzestaj na ogólnikach, mówi o opisach na-

tury albo o niepospolitej energii, z jak maj by na-

klelone niektóre sceny lub figury. Tymczasem ener-

gia ta jest w zamiarze poety tylko, nie w wykonaniu.
On chcia, eby Nebaba mia wielk energi nienawi-

ci, Orlika—wielk energi zemsty, chcia, eby to byy
postacie silne, potne w swoich uczuciach i popdach,
eby miay zakrój wielki i heroiczny. Ale w poezyi

nie wystarcza, eby energia duszy objawia si uczyn-

kiem tylko, zabójstwem ma lub planem zemsty: ona,

jeeli dla czytelnika ma by zrozumia i prawdziw,
musi objawia si w sowach. A tego niema; i pomimo
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swojej tragicznej sytuacyi, pomimo swoich uczynków,
te figury nie robi wraenia, ani przez swoje nieszcz-

cia, ani przez swoj namitno, bo ani one same sie-

bie w swoich sowach, ani poeta ich w swoich opisach,

nie zdoa przedstawi tak, eby ich uczucia, ich du-

sze, ich charaktery byy widoczne i zajmujce. Szu-

kajmy modej dziewczyny, której serce zabioby po raz

pierwszy, której wyobrania zaczaby marzy, po prze-

czytaniu rozmów Nebaby z Orlika, Szukajmy czowie-
ka, któremu te figury byyby mie jako przypomnie-
nie, odbicie wasny cli jego uczud. Nie znajdziemy; ta-

kich niema, a ci, którzy cytu Nebab i Orlik po-

midzy sympatycznymi, powszechnie uznanymi typami
kochanków, robi to niemiao, z ukrytym wyrzutem
sumienia, który ich ostrzega, e mówi przez grze-

czno tylko, albo ze zwyczaju albo eby si „litera-

ckiej etykiecie w niczem nie sprzeciwi". Jest to znak
wany i znaczcy, ta powszechna obojtno publi-

cznoci dla tych figur, to, e adna moda wyobrania
do nich nie przylgnie, e adne mode serce w nich

si nie pozna, e aden pendzel ani oówek nie próbuje

ich powtórzy ani uwieczni ... to symptom, e cho
tego przyzna nie chcemy, instynktem wszyscy czu-

jemy, e one s zimne i czcze, e to ksztaty ludzkie

i nazwiska ludzkie, ale próne, nie ogrzane uczuciem,

nie oywione dusz. A czy maj te figury cho t ze-

wntrzn plastyczno, przynajmniej malowniczo, któ-

raby nas udzi moga, jak udz niektóre figury By-

rona i niektóre Sowackiego? I to nie; pomimo wszyst-

kiego, co poeta robi, eby im da fizyognomie wyra-

ziste i ponure, eby je owieci efektownem, jaskra-

wem, czsto zbyt jaskrawem wiatem, one przecie

z ta nie wystpuj, nie uderzaj uwagi i nie wbijaj
si w pami nawet swoim pozorem, postaw, ruchem,

strojem.

Poemat to wic, którego miejsce w literaturze pol-

skiej jest nie obok Wallenroda i Maryi, ale co najwie-
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cej obok niektórych pierwszych gorszych powieci So-
wackiego, jak mija, Mnich, Lambro, Jan Bielecki,

a i od tych nawet stoi niej. Bo cho one wielkiej war-

toci nie maj, cho maj bdy wielkie, chód s kon-

wencyonalnem tylko naladowaniem Byrona, przecie

maj ju pikno formy, i form oryginaln, jakiej Za-

mek Kaniowski nie ma; i maj niekiedy wietne byski

wielkiego talentu, które za ich usterki zadosyc uczyni
nie mog, ale same w sobie, jako ustpy, s pikne. Ta-

kiego jak pocztek Lambra naprzykad, takiego ustpu
cay Zamek Kaniowski nie ma. Ale to prawda, e on

jest najlepszym poematem swojego autora.

Jest zbiór poezyj lirycznych; s wiersze patryo-

tyczne z trech rónych epok ycia autora, odpowia-

dajce trzem rónym stanom jego duszy, ztd tytu.

Pierwsza grupa obejmuje wiersze z jego pierwszej mo-
doci, i odpowiada przedrewolucyjnym spiskom, przy-

gotowaniom do wybuchu, a koczy si z 29 Listopada.

Ciekawe wiersze i smutne. Ciekawe, bo s odbi-

ciem bardzo wiernem usposobie owego czasu, wyra-
nem echem tajnych schadzek i otwartych klubów,

a smutne z tego samego powodu. Smutne, bo przecho-

way si w nich wszystkie nienawici i wszystkie na-

mitnoci owego czasu, tak zgubne i tak niedorzeczne.

Ten cay spoeczny kwas, który zacz w naszem ciele

fermentowa z pocztkami rewolucyi francuskiej, któ-

ry si objawia licznymi podówczas paszkwilami, bro-

szurami, i wieszaniami w Warszawie w r. 1794, ta caa
rewolucyjna namitno czy wiara, która u pospólstwa

je.st tylko ciemn dz kary na zdrajców prawdziwych
czy mniemanych, u owieceszych przywódców cza-

sem teoretyczn doktryn ratunku i odrodzenia ojczy-

zny przez szubienic i gilotyn, a czciej rodkiem
do wyniesienia siebie, ta caa rewolucyjno, przygu-

szona w caej Europie wojnami i rzdami Napoleona,

nie istniejca u nas, a przynajmniej nie objawiajca
si za Ksistwa Warszawskiego, odezwaa si za Kró-
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lestwa Kongresowego. Wiatr spiskowy wia po caej
Europie, konspiracje poszy w lad za restauracyami
i reakcyami. Zaczy si wic spiski, ale, na nieszcz-
cie, obok myli i celu niepodlegoci miay w sobie co
wicej, miay nienawi spoeczn, miay obd i cia-

snot rewolucyjnych doktryn, poj i rodków. Szalo-

na podejrzliwo pierwszej rewolucyi francuskiej, kiedy
wszdzie i we wszystkiem upatrywano zdrad, przenio-

sa si i do nas; z ni przyszo i przekonanie, e zdra-

dy te naley kara przykadnie i z energi, i przy-

szed ten obd, który egzekucye, morderstwa, bierze^

za energi. Powstao to mniemanie nieszczsne, e
czowiek, który nie spiskuje, jest zym Polakiem, a e
nie spiskowali, naturalnie, ludzie starsi, dowiadczesi^
i mniej lub wicej majtni, powagi w kraju, wic po-

wstaa przeciw nim podejrzliwo i nienawi, która
zrazu bya tylko uprzedzeniem patryotycznem , ale

z czasem przesza w jad spoeczny. Po raz pierwszy
w Polsce sformuowao si pojcie arystokracyi, któ-

rem obejmowano wszystko, co nie spiskowao; odczo-
no ten zbiór ludzi od reszty narodu i zaczto uwaa
jako nieprzyjació ojczyzny. Naprzeciw tego staa de-

mokracya rewolucyjna, marzca o republice, marzca
o tera, e lud j zrozumie i da jej si poprowadzi, a tak

niedowiadczona, tak nieowiecona, tak mao polity-

czna, e wierzya w rewolucyjn energi, egzekucye^

jako rodek dziaania, zwycistwa i budowania czego-

kolwiek. Nie mona si dziwi, e wierzono tak wtedy,

skoro najnowsze dowiadczenia ucz, e jeszcze dzi
wierzy tak wielu; ale z tych poj i dnoci wyni-

ka plama 15 sierpnia (i klska), z nich cay bezad
i sam siebie trawicy jad stronnictw emigracyjnych,

z nich wreszcie rze roku 1846.

Oprócz nienawici do owej arystokracyi, niby nie

chccej Polski i nie chccej jej powstania, przysza
jeszcze moe z wolnomularstwa, z karbonaryzmu wo-
skiego, z reminiscencyj Yoltaira, nienawi religii, nie-
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nawid chrzecijastwa, w niem przedewszystkiera Ko-

cioa katolickiego. Ksiki niemieckie tu i owdzie do-

rywczo przeczytane mówiy, e katolicyzm to despo-

tyzm, obskuratyzm, e trzeba ducha wyzwoli z tych

kajdan; a polska pochod, polska ignorancya i niezna-

jomo historyi, polska mania powtarzania za innymi,.

uchwycia si tych hase, i zacza propagowa nie-

nawi katolicyzmu. Wiek XVIII wyda u nas tylko

niedowiarstwo religijne: rewolucyjna demokracya XIX
wieku zaszczepia nienawi religii.

Otó wszystkie te nienawici, wszystkie te poj-

cia i uczucia moralnie ze, historycznie faszywe, po-

litycznie i zgubne, fermentoway w naszych spiskach

przed rokiem 1830, i podczas wojny, i po niej na emi-

gracyi, i wszystkie odbiy si w tych wierszach Gosz-

czyskiego.
Autor prosi w przedmowie, eby nie sdzi go

ze stanowiska artystycznego. Dziwne danie. Coby po-

wiedzia o malarzu, któryby do niego przyszed i rzek;

ja jestem malarz, to jest mój obraz, ale ty nie sd
w nim ani rysunku, ani malowania, tylko natchnienie,

uczucie? Z poezy jest to samo. Ona z artystycznego

stanowiska sdzon koniecznie by musi, bo jest z isto-

ty swojej sztuk. Kto nie chce by sdzonym ze sta-

nowiska artystycznego, niech pisze artykuy polity-

czne, ksiki naukowe, ale skoro pisze poezye i chce

by poet, to musi by artyst, bo jedno od drugiego

jest nierozdzielne. Moe nim by bez swojej wiedzy,

bez studyów, z intuicyi, z geniuszu, ale by nim musi

koniecznie, bo inaczej nie jest, nie bdzie, nie moe
by poet. danie zatem jest i miae i niedorzeczne

i niepodobne do spenienia. Przecie stosujc si, ile

monoci, do yczenia autora i zapominajc o wszyst-

kich innych wzgldach, szukajc jedynie jego uczucia,

zapau, natchnienia, siy i energii, choby w bdnych
pojciach i zych uczuciach, ale jakiejkolwiek siy, nie

znajduje si nic, nic prócz bardzo szumnej, a bardzo
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zimnej rewolucyjnej frazeologii, oklepanej i zuytej we
Prancyi jeszcze za pierwszej rewolucyi, a przyniesionej

do nas jako raoda, jako nowo, za czasów modoci te-

go poety. Zimny zawsze i we wszystkiem, zimny jest

nawet w swoich nienawiciach; a ten jego wrodzony
chód staje si tem bardziej widocznym, im bardziej

sili si na to, eby si rozarzy i rozpali, im bardzie-

si sztukuje hyper-rewolucyjnymi frazesami. A do te-

go jego fantazya, ponura i dzika, jak wiadomo, fanta-

zya autora Zamku Kaniowskiego, znajduje w tych re-

wolucyjnych ideach wyborne dla siebie pole i po-
dany ywio, i w poczeniu z frazeologi, wyjt z po-

ktnych dzienników i klubów, podzi takie utwory,

potwory, jak Lanca Niewoli naprzykad, jak Rejtan, któ-

rego duch wstpuje w naszego poet. Jest jedna cie-

kawa Modlitiva Wolnego, manifest wypowiadajcy woj-

n Kocioowi. Nie z artystycznego, skoro je poeta

odrzuca, ale z moralnego i patryotycznego stanowiska,

te wiersze s i niemdre i ze!

Modsi, mniej goni, ruszaj si wawo i próbu-

j dorabia si sawy. Odyniec ujmuje si odwanie
w Warszawie za Mickiewiczem, a zajmuje si bardzo

gorliwie wydawaniem noworocznika, nazwanego Meli-

tele od jakiej litewskiej bogini wiosny czy kwiatów.

Jeszcze w roku 1825 wyda by tomik poezyj, a teraz

z radoci troch naiwn wydaje Izor, niby rednio-

wieczno-rycerski dramat, bez wartoci. Ekstra-roman-

tycznego, fantastycznego Edmunda wyda Witwicki,

któremu z ciekawoci i podziwieniem przypatruje si

dwóch studentów, dwóch przyjació. Starszy, Konstan-

ty Gaszyski, napisa ju wierszy sporo, a nawet wy-

drukowa powie wcale niez, Dicaj Sreniamci. Mod-
szy nazywa si Zygmunt Krasiski i drukuje take po-

wieci, pali si do pisania. Ale te Jego powieci s bar-

dzo liche. Grób Rodziny Reich sthalów mieszny w swo-

jej ponurej tragicznoci; Wladyslaic Herman mniej zy,

ale zy take. Obie powieci jednak ciekawe przez to.
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e pokazuj, skonno tej wyobrani do sytuacyj na-

pronych, patetycznych, i do okazaoci, do pompy,
w traktowaniu tych sytuacyj i w stylu. Skonnoci wro-

dzone, które poka si na póniejszych, na wielkich

dzieach, siedemnastoletniego obecnie studenta.

Sowacki przyjecha do Warszawy, do komisy i

skarbu, z niemaym ju zapasem i maych wierszy

i poetycznych powieci. Naladowanie Byrona, grze-

chy modoci, s te Hugony, Araby i Mnichy, podem
modzieczych lat nieodpowiedzialnoci autorskiej. Ale

kiedy Krasiskiemu, po jego powieciach nikt nie móg-
by by wróy jego wielkiej przyszoci, to Sowacki
ma ju gotowe dziea, w których wielki talent znad:

i ma to, czego poezya klasyczna pragna najgorcej,

w czem romantyczna take do szczytu nie dosza, idea-

u nie dosiga, ma tragedy.
Mindowe jest bardzo niedoskonay; peno w nim

rzeczy, które nie wiedzied zkd si bior i dlaczego s,
psychologicznie ani artystycznie nie uzasadnionych.

Gówna figura, wszystko razem wziwszy, chybiona;

katastrofa przychodzi nie wiedzied jakim sposobem,

duo i naladowania. Ale, we wzajemnej nienawici
Litwinów i Krzyaków jest duo prawdy i siy, w ob-
kaniu Aldony jest jaki wdzik rzewny; nie jest bez

zalet i mody Trojnat. S sceny zajmujce, moe zbyt

efektowne, ale to bd, który modoci autora atwo
przebaczy, a dramatyczne i dobrze wydajce si w gra-

niu. Sowem, ze wszystkich modocianych utworów
Sowackiego, Mindowe najwicej robi wraenia, naj-

wicej ma uczucia, ognia, poezyi; waciwie ma go on

jeden tylko.

Euzebiusz Sowacki pisa by Mendoga. Kto wie,,

czy syna nie ncia myl spróbowania si w tym sa-

mym przedmiocie, czy mu si nie zdawao, e to ko-

leestwo czy wspózawodnictwo poetyczne stworzy

jeden wicej wze zwizku i sympatyi pomidzy nim
a t istot niewidzialn, o której wiele myla, której.
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zawsze czu si blizkim. Pewnoci niema, ale przy-
puszczenie jest tak naturalne, tak zgodne z usposo-
bieniem Sowackiego, e jest co najmniej prawdopo-
dobne,

Jakkolwiekbd, nie mona zaprzeczy, e przed-
miot jest bardzo trudny, ale szczliwie wybrany. Trud-
ny, bo o tym wiecie litewskim wiemy mao, i kto go
tyka, nie moe by pewnym, e potrafi mu nadad jego
waciwy charakter i koloryt. Sowacki pod tym wzgl-
dem poradzi sobie, jak móg najlepiej, kiedy si trzy-

ma Grayny, i na tle jakiego nie bardzo wyranie
okrelonego pierwotnego barbarzystwa, rysowa te

uczucia, które nietylko byc tam mogy, ale z pewno-
ci musiay, jak nienawi do Krzyaków i chrzeci-
jastwa, przywizanie do ojczystych lasów, bogów
i zwyczajów, zadziwienie i zazdro na widok wygod-
niejszego, wietniejszego ycia ludów wicej owie-
conych.

Marya Stuart ma mniej zalet, wicej bdów, ani-

eli Mindowe, a bdy te gorszego gatunku. Tam byy
szczegóy nieuzasadnione lub nacigane; tu caa akcya
polega na szeregu dowolnych przypadków, a w cha-

rakterach samych jest tyle sprzecznoci, tyle rzeczy

wprost zamiarowi autora przeciwnych, e nienaturalny

bajronizm Mindowy obok tego wydaje si bdem bar-

dzo maym.
Akcya le prowadzona, oparta na samych przy-

padkach, w szczegóowych sytuacyach i scenach duo
naciganych efektów, patetycznoci nic. Gówna figu-

ra zupenie chybiona, inna ni byd miaa, bez konse-

kwencyi i prawdy w charakterze, bez wdziku. Ponury
Botwell jest jeszcze jednem powtórzeniem bajroskie-

go ideau, po szkocku przebranem. Rizzio? Kochanek
konwencyonalny, który si nie zdobywa ani na jedno

ywsze, poetyczniejsze sowo mioci. Darnley zym,
faszywym, racym nie jest; ale obrazem wietnym sa-

bej natury, typem nie jest take. Któ zostaje? Astro-
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og, Pa i Bazen, te trzy nieuniknione ingredencye

wszystkich romansów i poematów, które miay do czy-

nienia z królewskimi dworami wieków rednich lub

XVI-go. Z tych Astrolog jest ma nieznaczc figur,

Pa? Pa zakochany w swojej pani, by powtórzony

tyle razy we wszystkich romansach, dramatach, powie-

ciach, baladach, widziao si go tyle razy, e sta si
figur bardzo zuyt. Pa Maryi Stuart jest takim pa-

ziera konwencyonalnym, sto razy powtórzonym i wi-

dzianym. Bazen, ze wszystkich najlepszy zapewne,

ma ten szczliwy przywilej, e mu Sowacki woy
w usta kilka adnych wierszy. Ale i on, naladowany
oczywicie z króla Leara, przygnieciony jest tem podo-

biestwem, którego Sowacki oszczdzi mu nie po-

trafi. 3Iarya Stuart jest wic zym, chybionym drama-

tem; a co dziwniejsza, nie ma tych bysków talentu,

tego uroku uczucia, które u Sowackiego bywaj tak

czsto, nawet w sabszych jego poematach. Ale pomi-

mo tego, jako dramat dwudziestoletniego modzieca,
jest zadziwiajca, bo jest dramatem, bo nadaje si do-

brze do sceny, bo ma— z jednym wyjtkiem Mmdowy—
wicej ycia i wicej dramatycznego pierwiastku, ni
si dotd w jakiejkolwiek polskiej tragedyi widziao.

Niewidzialnie tymczasem przyblia si zwrot w hi-

storyi polskiej, i w literaturze. Mickiewicz ju by w
Weimarze u Gothego, ju na Alpach iv Splilgen posa
ostatnie spojrzenie i westchnienie dawnej kochance.

Teraz jest w Rzymie, a pod wpywem Rzymu, pod
wpywem silnego ju odrodzenia religijnego w Euro-

pie, i pod wpywem ludzi (ksidz Chooniewski i inni),

ustala si w katolickich uczuciach, a nabiera katoli-

ckich przekona. W Warszawie ju si by odby Sd
Sejmowy; ju umar jego prezes, stary wojewoda Bie-

liski, a na jego pogrzebie nie by, na lekcyi w uni-

wersytecie by, jedyny z uczniów, Zygmunt Krasi-

ski. Nazajutrz, 13 marca 1829 r., dozna od kolegów
tej zniewagi i krzywdy, która wywara wpyw stanów-
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czy na jego uczucia, charakter i ycie. Wyjecha na

dalsze nauki do Genewy. Odbya si i koronacya Cesa-

rza Mikoaja na Króla Polskiego. Wszystko zdawao si
niezmienionera, takiera jak byo od lat pitnastu. Ko-
mian wyda (1829) Zieminshvo\ Salezy Dmochowski ju
w roku 1830, Odpowied na pismo Mickieicicsa (na kry-

tyków i recenzentów warszawskich), Mochnacki Lite-

ratur Polsk. Niektórzy tylko, wtajemniczeni, spogl-

dali w stron, z której miaa si zapali szopa na Sol-

cu; ogó nie przewidywa, nie spodziewa si, e co
wybuchnie. Ale zapalia si szopa na Solcu, wieczo-

rem 29 Listopada 1830 roku, a z tem hasem skoczya
si jedna, zacza si nowa epoka, i w dziejach na-

szych, i w naszem pisanem sowie.

KONIEC TOMU CZWARTEGO.
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Zdziechowski. Messyanis'ci i sowianoflle, szkice z psychologii

narodów sowiaskich. Kraków 1888.

— Byron i jego wiek, studya porównawczo-literackie, t. II.

Czechy, Rosya, Polska. Kraków 1897.

Matuszewski. Byron i wpyw jego na literatur polsk (Swoi
i obcy). Warszawa 1898.

Struwe. Ideay twórczoci poetyckiej Schillera, oraz poezyi ro-

mantycznej polskiej. Warszawa 1900 (Ateneu7n).

Hrzemieuiec i Czacki.

Osiski. O yciu i pismach Tadeusza Czackiego. Krzemieniec
1816.

Potocki. Pochwaa Tadeusza Czackiego. Warszawa 1817.

Jeowicki. Moje wspomnienia. 2 t. Pary 1839.

— X. Hugona Kotaja korespondencye z Tadeuszem Cza-
ckim. 4 t. Kraków 1844.

Baliski. Studya historyczne. Wilno 1856.

Grochowski. Tadeusz Czacki. Warszawa 1861 (Tygodnik illustro-

wany).

Ziemba. Tadeusz Czacki i jego zasugi. Kraków 1872.
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Kaczkowski. Wspomnienia. Lwów 1876.

Merczyng. Kotaja i Czackiego projekt urzdzenia gimnazyum
woyskiego. Warszawa 1880.

Chmielowski. Tadeusz Czacki. Warszawa 1885 (Enci/klopedya tvy-

choioatocza, t. III).

Dbicki. Z korespondencyi naukowej Puaw. Warszawa 1885

(Bibliot. Warszaw.).

Majchrowicz. Tadeusz Czacki i jego zasugi w dziedzinie wy-
cliowania publicznego. Lwów 1894 (Muzeum).

Eolle. Krzemieniec. Lwów 1896—97 (Przewodnik nauk. i liter.)

— Ateny woyskie, szkic z dziejów owiaty w Polsce.

Lwów 1898.

Chmielowski. Tadeusz Czacki, jego ycie i dziaalno wycio-
wawcza. Petersburg 1898 (yciorysy sawnych Polaków).

Aiberiraudi.

Alhertrandi. Panowanie Kazimierza, Jana Alberta i Aleksandra

Jagielloczyka, wyda Z. Onacewicz (wstp). 2 t.

Warszawa 1827.

Potocki.
Staszic. Pochwaa Stanisawa Potockiego. Warszawa 1828 (Ro-

czniki Tow. Przyj. ]\'auk, t. XX).

Niemcewicz.
Niemcewicz. Pamitniki czasów moich, Pary 1848.

— Pamitniki 1809-1820. Pozna 1871.

— Dziennik drugiej podróy do Ameryki. Lwów 1873.

— Dziennik pobytu za granic. Pozna 1876—77.

— O pamitkowej literaturze, a mianowicie o Pamitnikach
Niemcewicza. Kraków 1850 (Dodatek literacki „Czasu"').

Lelewel. piewy historyczne Juliana Ursyna Niemcewicza pod

wzgldem historyi uwaane. Wilno 1817.

Czartoryski. ywot Juliana Ursyna Niemcewicza. Berlin 1860.

Nowiski. O bajkach Juliana Ursyna Niemcewicza. Warszawa
1888 (Biblioteka Warszawska).

Wyk.
Kajetan Komian i Franciszek Wyk. Kraków 1852 (Czas).

Siemieski. Portrety literackie, t. III. Pozna 1868.

Tomkowicz. ywot Franciszka Wyka {Poezye Franciszka W-
yka z pomiertnych rkopisów, t. II). Kraków 1878.

- Przyczynek do liistoryi pocztków romantyzmu w Pol-

sce: Franciszka Wyka rozprawa o poezyi romantycz-

nej, tudzie zdanie o niej sprawy przez Deputacy z gro-

na Towarzystwa Przyjació Nauk w r. 1814. Kraków 187&

SI. Tarnowski. „Literatura.- T. IV. oO



Zapaia. Franciszek Wyk, monografia biograficzno-krytyczna.

Kraków 1898.

Bogusawski.
Bogusawski. Dzieje teatru narodowego {Dziea^ t. I). Warsza-

wa 1820.

Estreicher. Teatry w Polsce. 3 t. Kraków 1878—79.

Dninszewski.

Estreicher. Teatry w Polsce. 3 t. Kraków 1873—79.

Feliski.
Hoffmanowa. Alojzy Feliski (Dziea, t. VI). Warszawa 1875.

Tomkowicz. Barbara Radziwiówna u historyków, w rzeczywi-

stoici i poezyi. Kraków 1875 {Przegld Polski).

Kantecki. Alojzy Feliski (Dwaj Krzemieczauie). Lwów 1S79.

Hroptiiski.

Listy ksinej Wirtemberskiej i generaa Kropiskiego. War-
szawa 186 {Sr.nika Rodzinna).

Kouiiau.
Kajetan Komian i Franciszek Wyk. Kraków 1852 (Czas).

Morawski. ycie Kajetana Komiana. Pozna 1856.

KomiatK Pamitniki. Pozna i Kraków 1859—65.

Siemieski. Kajetan Komian. Kraków 1859 (Dodatek literacki

„Czasu'^).

— Kilka rysów z literatury. Warszawa 1859.

Krasisk'. Listy o poemacie Stefan Czarniecki. Pozna 1859.

Siemieski. Portrety literackie, t. L Pozna 1865.

— Obóz klasyków. Kraków 1866.

Wojciechowski. Kajetun Komian, ycie i dziea. Pozna 1896

(Bocz. Towarz. Przyj. JSauk -poznaskiego, t. XXIII). To
osobno. Lwów 1897.

Brodziski.
Ziemicka. Poezya i Kazimierz z Królówki. Warszawa 1841

(Przegld Naukowy).

Brodziski. Wspomnienia mojej modoci. Warszawa 1884 (Prze-

gld Naukowy).

Chodko. Wzmianka o yciu i pismach Kazimierza Brodzi-
skiego. Wilno 1845.

Wójcicki. yciorysy znakomitych ludzi, t. I. Warszawa 1850.

Siemieski. ywot Kazimierza Brodziskiego. Kraków 1851.

Wójcicki. Cmentarz Powzkowski, t. II. Warszawa 1856.

Mecherzyski. O pismach Kazimierza Brodziskiego. Warszawa
1859 {Biblioteka War.^izawska).
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Dmochowski. Wykad literatury i estetyki Kazimierza Brodzi-
skiego. Warszawa 1869 (Bibl. Warsz.).

— O yciu i pismach Kazimierza Brodziskiego. Warszawa
1870 ( Bibl. Warsz.).

Raszewski. W. Marrene Kazimierz Brodziski. Warszawa 1831

^BibL Warsz.).

Flenkiewicz. Odczyt o Brodziskim. Warszawa 1S82 (Wiek).

Odyniec. Wspomnienia o przeszos'ci. Warszawa 1884.

Becikowski. Kazimierz Brodziski (Ze studyów). Warszawa 1886.

{Jhmielowski. Kazimierz Brodziski (Studya i szkice, t. II). Kra-
ków 1886.

Gawalewicz. Wstp i yciorys Brodziskiego w: Kazimierza Bro-
dziskiego Wiesaw. Warszawa 1886.

Mordyski. Brodziskiego lata szkolne. Lwów 1888 {Kwartal-

nik Historyczny).

— Modo Brodziskiego. Lwów 1889 {Kwartalnik History-

czny).

— Mickiewicz i Brodziski. Lwów 1890 {Pamitnik Tow. Mic-
kiewicza, t. IV).

Gubrynowicz. Kazimierz Brodziski, 1830 — 1835, przyczynek do
biografii i cliarakterystyki. Lwów 1892.

Osiski.

Osiski. Dziea. 4 t. Warszawa 1861—62 (wstp Dmochowskiego).

Siemieski. Obóz klasyków. Kraków 1866.

Wójcki. Ostatni klasyk. Warszawa 1872.

— Teatr warszawski za dyrekcyi Ludwika Osiskiego, 1814

—1820. Warszawa 1885 (Biblioteka Warszawska).

uiadecki.

Baliski. ywot uczony i publiczny Jana niadeckiego. War-
szawa 1839.

— Studya iistcryczne. Wilno 1856.

— Pamitniki o Janie Sniadeckim. 2 t. Wilno 1864—65.

Ziemba. Jan niadecki na polu filozofii. Kraków 1871.

Straszewski. O Janie Sniadeckim, jego stanowisku w dziejacti

owiaty i filozofii w Polsce. Kraków 1875.

wieaioski. Jan niadecki, jego ycie i dziaalno naukowa.
Petersburg 1898 '(yciorysy sawnych Polaków).

Filareci i Wiluo.

Lelewel. Nowosilcow w Wilnie. Warszawa l8'^l.

Zdanowicz. Pamitnik o Filomataci i Filaretach. Pary 1860

( Biblioteka ludowa polska).
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Czernicki. ywot i korespondencja Tomasza Zana. Kraków. 1863.

Czartoryski. Memoires. Pary 1865.

Domejko. Filomaci. Pozna 1872.

Faicoicicz. Imieniny Zana. Lwów 1881 (Dla Zagrzebia. Albiny;)

Koa literackiego we Lwowie).

Maecki. Filomaci w Wilnie. Lwów 1881 (tame).

Odyniec. Wspomnienia z przeszoci. Warszawa 1884.

Chmielotoski. Balady Tomasza Zana (Studya i Szkice, t. II). Kra-

ków 1886.

Momidlowski. Filomaci i Filareci wilescy. Kraków 1886 {Bocz-

nik Filarecki).

Szeliga. Proces Filaretów w Wilnie. Dokumenty urzdowe
z „Teki" rektora Twardowskiego. Kraków 1889 {Archiwam
do dziejów literatury i owiaty w Polsce, t. \^V\.

— Kilka sów Filomatach i Filaretach. Lwów 1889 {Przewo-

dnik nauk. i liter.).

Gostomski. Denia Filaretów w wietle pojó obecnych. War-
szawa 1890 {Ateneum.

Wasilewski. Promienici, Filareci i Zorzanie, dokumenty urz-
dowe, dotyczce towarzystw tajnycli na Litwie, 1822—27.

Kraków 1897 {Archiwum do dziejów literatury i owiaty

w Polsce, t, IX).

Mickiewicz W. Tomasz Zan w wizieniu. Lwów 1S98 {Przewo-

dnik nauk. i liter.).

Ifliekiewicz.

Pamitnik Towarzystwa literackiego imienia Adama Mickiewi-

cza pod redakcya Romana Piata. 6 t. Lwów 1887—1898.

Kowalski. Wspomnienia o Mickiewiczu. Warszawa 1857 {{BibL

Warsz.).

Dmochowski. Wspomnienia literackie. Warszawa 1866 (Bibl.

Warsz.).

Odyniec. Listj- z podróy. 4 t. Warszawa 1875—78.

Górecka. Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu, opowiedziane
najmodszemu bratu. Warszawa 1875.

Kaczkoioski. Wspomnienia. Lwów l876.

Niewiaroioicz. Wspomnienia o Adamie Mickiewiczu. Lwów lS78.

Odyniec. Puttkamer i Maryla. Kraków 1881 {Przegld Polski).

— Pierwsze improwizacje Mickiewicza. Kraków 1883 {Prze-

gld Polski).

— Wspomnienia z przeszoci. Warszawa 1884.

Mickiewicz. Korespondencya. 4 t. Pary 1870—85.

Maecki. O yciu i pismach Adama Mickiewicza. Pozna 1842

{Ordownik Naukowy).
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Estreicher. Adam Mickiewicz, rys biograficzny, Wiede 1863.

Chmielowski. Adam Mickiewicz, zarys biograficzn-literacki. 2 t.

Warszawa 1886 (2 wyd. Warszawa i Kraków 1898).

Mickiewicz W. Adam Mickiewicz, sa vie et son oeurre. JPa-

ry 1888.

— ywot Adania Mickiewicza, podug zebranych przez sie-

bie materyaów, oraz z wasnych wspomnie. 4 t. Pozna
1890-95.

Kallenbach. Adam Mickiewicz. 2 t. Kraków 1897.

Chodko. Adam Mickiewicz we Woszecli. Pary 1862.

Zaleski. Adam Mickiewicz podczas pisania i drukowania Pana
Tadeusza. Pary 1875.

Estreicher. Wawrzyniec Puttkamer. Lwów 1880.

Siemieski. Pierwsza mios' poety: Dante, Byron, Mickiewicz.

AYarszawa 1880 (JSiiua).

Kantecki. Mickiewicz w roku 1830 — 31. Lwów 1881 (Przegld
Lwowski).

Domejko. O modoci Mickiewicza. Lwów 1882 {Przegld Ltoo-

wski).

Treiak. Mickiewicz w Wilnie i Kownie. 3 t. Lwów 1884.

Pzeicski. Mickiewicz w Odesie (Opotoiadania i Studya). Poz.

na 1885.

Chmielowski. Adam Mickiewicz, odczyty w Lozanie. Warsza-
wa 1885.

Mazanowski. Adam Mickiewicz od r. 1829 — 32, ycie, rozwój
umysowy, geneza dzie. Lwów 1885.

Biegeleisen. Adam Mickiewicz w Paryu. Petersburg 1885 (Adam
Mickiewicz lo trzydziest rocznic jego mierci). ^

Maecki. Miejsce urodzenia Adama Mickiewicza. Warszawa 1886

(Tygodnik Illustrowany). To: Z dziejów i literatury, pis-

ma pomniejsze. Lwów 1896.

Tretiak. Stosunki i pieni miosne (sonety) Mickiewicza w Ode-

sie. Lwów 1887 (Przew. nauk. i literacki). To: Szkice lite-

rackie, ser. I Kraków 1896.

Bozwadoivski. Stosunki i sdy wzajemne o sobie Mickiewicza

i Kraszewskiego. Kraków 1887 (Pamitniki suchaczy uni-

wersytetu Jagielloskiego).

Spasowicz. Mickiewicz i Puszkin przed pomnikiem Piotra Wiel-

kiego. Lwów 1887 (Pamitnik Tow. Mickiewicza, t. I). To:
Pisma, t. V. Petersburg 1892.

Wierzbowski. Mickiewicz w Wilnie i Kownie 1815-34. Warsza-

wa 1888 (Bibl. Warsz.).

Mazanowski. Stosunki i wzajemne sdy Mickiewicza, Sowa-
ckiego i Krasiskiego. Warszawa 1890.
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Chmieloushi. Nowe szczogóy z ycia i twurczoici Mickiewicza,
Warszawa 1891 {Ateneum).

Tretiak. Karolina Jaenisch. Kraków 1891 (wiat). To: Szkice
literackie, t. I. Kraków 1896.

Wróblewski. Mickiewicz jako nauczyciel w Kownie. Lwów 1S97

(Muzeum).

Wierzbowski. Lune dokumenty do yciorysu Adama Mickiewi-

cza. Warszawa 1897 {Ateneum).

Tretiak. Modo Mickiewicza, 1798 — 1824: ycie i poezya. 2 t,

Petersburg 1898.

Fini. Mickiewicz jako wydawca poezyj Garczyskiego. Lwów
1898.

Siemieski. Adam Mickiewicz. Kraków 1856. To: Portrety lite-

rackie, t. I. Pozna 1865.

Mazanouski. Charakterystyki literackie pisarzów polskich. II,

Adam Mickiewicz. Zoczów 1897.

Becikouski. Adam Mickiewicz, psychologiczny wizerunek poe-

ty. Kraków 1898.

— Gustaw Werter (Ze studyów). Warszawa 1886.

Mazanowski. O wpywie Schillera na poezye Adama Mickiewi-

cza. Lwów 1890 (Pamitnik Towarzystwa im. Mickiewiczu.

t. IV).

Spasowicz. O bajronizmie Mickiewicza (Pisma, t. I). Petersburg

1892.

Tretiak. Mickiewicz i Trembecki (Szkice literackie, serya I). Kra
ków 1896.

Hordyski. Mickiewicz i Brodziski. Lwów 1890 (Pamitnik
Toir. Mickiewicza, t. IV).

Bruchnalski. Kilka motywów ludowych w poezyi Mickiewicza.

Lwów 1898 (Pamitnik Tow. Mickiewicza, t. VI).

Chmielowski. Estetyczno -krytyczne pogldy Adama Mickiewi-

cza. Lwów 1888—98 (Pamitnik Tow. Mickiewicza, t. II. III.

V. VI).

— Estetyka Mickiewicza. Lwów 1898.

— Filozoficzne pogldy Mickiewicza. Warszawa 1898 (Prze-

gld Filozoficzny).

Neliring. O spoecznych pogldach Adama Mickiewicza. Lwów
1898 (Pamitnik Tow. Mickiewicza, t. VI).

Waiizyski. Adam Mickiewicz, jego historiozoficzne i spoeczne

pogldy. Pozna 1900,

Klaczko. Lenora i Ucieczka. Leszno 1853 (Pokosie).

Biegeleisen. To ludowe balady Adama Mickiewicza „Ucieczka".

Kraków 1885 {wiat).
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Chodko. Dwie konwersacje z przeszoci (witezianka, Lilie).

Wilno 1857.

Biegeleisen. Motywy ludowe w baladzie Mickiewicza „Lilie".

Warszawa l891 ( Wisa, t. V).

— Improwizacja Adama Mickiewicza p. t. „Basza". Warsza-

wa 1884 (Kosy).

Piat. Wiersz Adama Mickiewicza do Joachima Lelewela. Lwów
1887 (l'amictnik Tow. Mickiewicza, t. I).

Gzertoieski. Kilka uwag nad Od do modoci. Lwów 1874.

Konopnicka. Z dziejów natchnienia Mickiewicza (Oda do mo-
doci i. Warszawa 1883 (Bluszcz).

Finkel. Oda do modoci. Lwów 1889 (Pamitnik Tow. Mickiewi-

cza, t. IIIj.

Konopnicka. O Mickiewiczowskiej Odzie do modoci. Kraków
1890.

Próchnicki. Kilka sów o genezie i znaczeniu Farysa. Lwów
1887 (Muzeum).

Czamik. Sowo o Farysie Mickiewicza. Warszawa 1888 (Ate-

neum).

Piat. Geneza Farysa. Lwów 1888 (Pamitnik Tow. Mickiewicza,

t. II).

Prus. Farys. Petersburg l890 (Pamici Adama Mickiewicza).

Biegeleisen. Sonety Mickiewicza. Warszawa 1887 (Zycie).

Klaczko. Etude sur Adam Mickiewicz, la Crimee poetiue. Pa-

ry 1862—63 (Recue Contemporaine).

Wtdakiewicz. Sonety Krymskie. Kraków 1895 (Przegld Polski).

Estreicher. O ywili. Warszawa 1867 {Tygodnik llliistrowany).

Zipper. Przypisywana Adamowi Mickiewiczowi „Karylla" i ró-

do jej. VVarszawa 1887 (Ateneum).

Nehring. Grayna i Konrad Wallenrod (Studya). Pozna 1884.

Chlebowski. Grayna i jej stosunek do „Jerozolimy wyzwolonej",

Tassa w przekadzie Piotra Kochanowskiego. Warszawa
1885 (Ateneum).

Bruchnalski. Geneza Grayny. Lwów 1890.

Prochaska. Konrad Wallenrod w poezyi i w dziejach (Szkice hi-

storyczne). Kraków 1884.

Becikowski. Konrad Wallenrod (Ze studyów). Warszawa 1886.

Tretiak. Idea Wallenroda, Lwów 1887 {Pamitnik Tow. Mickiewi-

cza, t. I).

Bruchnalski. róda historyczne Konrada Wallenroda. Lwów
1889 {Pamitnik Tow. Mickiewicza, t. III).

Spasowicz. Konrad Wallenrod, Lwów 1889 {Pamitnik Toic. Mic-

kie>ricza, t. III). To: Pisma 1, Petersburg 1892.

Cybulski. Dziady Mickiewicza. Pozna 1863.
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Kallenbach. Rewizja tekstu pierwszej czci „Dziadów ' Ada-
ma Mickiewicza podug autografu. Kraków 1887 {Pamit-
nik Akademii Umiejtnoci, Wydzia filologiczny i filozoficzno-

historyczmj, t. VI).

— Czwarta czs' „Dziadów", studyum porównawcze. Kra-

ków 1888 (Pamitnik Akad. Urn., Wydz. filologiczny i filozo-

ficzno-historycny, t. VII).

— To obrzdowe „Dziadów", studyum porównawcze. Lwów
1898 (Przewodnik naukotcy i literacki).

Konopnicka. O I i II czci Mickiewiczowskicli „Dziadów" sów
kilka. Warszawa, 1898 {.Biblioteka Warszawska).

Kallenbach. O I. i II. czci „Dziadów". Kraków 1899 (Przegld

Powszechny).

Biegeleisen. Atak Mickiewicza na obóz klasyków. Warszawa
1885 (Przegld Tygodnioicy).

Zaleski.

Grabowski. O pieniach ukiaiskich (Literatura i Krytyka). Wil-

no 1837.

Tyszyski. Rozbiory i krytyki, t. III. Petersburg 1854.

Mickiewicz. Literatura sowiaska, t. I—III. Pozna 1865.

Siemieski. Portrety literackie, t. I. Pozna 1865.

Grochowski. Józef Bohdan Zaleski. Warszawa 1873 (Tygodnik

lllustrowany).

Blumenstock. Die Ukrain und ihre Dichter. Bohdan Zaleski.

Wiede 1877.

Bem. Bohdan Zaleski wobec dziejów liryki polskiej. Lwów 1877

i 1878 (Tydzie).

Odyniec. Wspomnienia z przeszoci. Warszawa 1884.

Szarowski. Szewczenko na wygnaniu i Bohdan Zaleski. Kra-

ków 1884 (Przegld Powszechny).

Zathey. Modo Bohdana Zaleskiego. Kraków 1886 (Sprawozda-

nie III gimnazyum). To, osobno. Kraków 1890.

Chmielowski. Józef Bohdan Zaleski (Atenewn lS86). To: Studya

i szkice, t. IL Kraków 1886.

Pug. Józef Bohdan Zaleski. Warszawa 1886 (Kosy).

— Pucizna literacka po Bohdanie Zaleskim. Warszawa 1887

(Kosy).

Morawska. Bohdan Zaleski. Kraków 1887 (Przegld Polski).

JSfehring. Z modych lat Bohdana Zaleskiego. Warszawa 1887

(Bibl. Warsz.).

Lenartowicz. Sowo o Bohdanie Zaleskim. Lwów 1889.

Gawaleuicz. Bohdan Zaleski. Kraków 1889 (Przegld Polski).
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Mazanowski. Bohdan Zaleski w stosunku z Adamem Mickiewi-

czem. Warszawa 1898 (^Bibl. Warsz.).

— Józef Bohdan Zaleski. ycie i dziea. Petersburg 1900 {y-
ciorysy sawnych Polakóto).

Mochnacki. O literaturze polskiej XIX wieku. Warszawa 1830.

Grabowski. Zamek Kaniowski {Literatura i Krytyka). Wilno 184D-

Mickiewicz. Literatura sowiaska, t. I, II i III. Pozna 1865.

Siemieski. Portrety literackie, t. I. Pozna 1865

Tyszyski. Zamek Kaniowski {Amerykanka iv Polsce, t. II). Pe-

tersburg- 1867.

Cybulski. Odczyty o poezyi polskiej. Pozna 1870.

Zaivadzki. Seweryn Goszczyski. Studyum literacko-krytyczne.

Lwów 1874—75 {Buch Literacki).

Giller. Seweryn Goszczyski, szkic biograficzny. Lwów 1875.

Chmieloipski. Sobótka (Studya i Szkice, t. I). Kraków 1886.

— Pogld na poezy polsk, w pierwszej poowie XIX stu-

lecia {Studya i Szkice, t. II). Kraków 1886.

Wasiletcski. Mode lata Seweryna Goszczyskiego, Warszawa
1894 {Ateneum).

Mazanowski. Anna z Nabrzea Seweryna Goszczyskiego. Kra-

ków 1894 {Sprawozdanie gimn. w. Jacka).

Wasilewski. Stosunki Goszczyskiego ze Sowackim, 1839 — 49.

Warszawa 1895 {Bibl. Warsz.).

Zdziechou^ski. Goszczyskiego Król zamczyska, ustp z dziejów

bajronizmu polskiego. Kraków 1895 {Przegld Powszechny).

Por. Byron i jego wiek.

Zdziarski. Seweryn Goszczyski, ustp z obszerniejszej pracy.

Warszawa 1899 {Ateneum).

Bernatowicz.

Grabowski. Bernatowicz {Literatura i Krytyka, t. II). Wilno 1840.

Skarbek.

Krupiski. Fryderyk hr. Skarbek. Warszawa 1886 {Tygodnik

lllustrowany).

Wójcicki. Fryderyk hr. Skarbek. Warszawa 1878,

Kem. z Taskieli 11 offuiauowa.

Grabowski. Taska {Literatura i Krytyka, t. II), Wilno 1840.

Ziemickn. Rozbiór talentu i pism autorki Rozrywek. Warsza-
wa 1842 {Pielgrzym).
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ZiemicTca. Swigce niewiasty. Warszawa 1844 {Pielgrzym).

— Wspomnienie Klementyny z Taskich Ho/fmanowej. War-
szawa 1845 {Pielgrzym).

michowska. yciorys Klementyny z Taskich Hoffman owej
z jej wasnych notatek i wspomnie {Dziea Klementyny
z Taskich Hoffmanowej, t. VI). Warszawa 1875.

Chmielowski. Autorki polskie wieku XIX. Warszawa 1885.

Morawiecki. Korespondencya Klementyny z Taskich Hoffma-
nowej. Kraków 1897 (Przegld Literacki).

Jerlicz. Klementyna z Taskich Hoffmanowa. Zarys literacki.

Warszawa 1898 {Bibl. Warsz.).

Chmielowski. Klementyna z Taskich Hoffmanowa (yciorysy

sawnych Polakóic). Petersburg 1899.



SPIS TKECL

ROZDZIA I. - 1900 - 1S07. Str.

I. Rozbiór Polski. Jej )ooeiiie w wieku XTX Jego

denia i zawody. IcJ wpyw na Polsk. Tajne spi-

ski. Nienawici spoeczne. ywotno Polski. Litera-

tura jako jej oznaka. Charakter, zadanie, znaczenie

literatury polskiej w wieku XIX 7

II. Pierwsze czynnos'ci Polski porozbiorowej. Uniwer-

sytet Wileski. Liceum Krzemienieckie, Towarzystwo

Przyjació ^'auk. Jego pocztek. Organizaeya. Zakres

czynnos'ci. Ksistwo Warszawskie. Prezydencya Sta-

szica. Prace historyczne. Wielostronno prac. Kon-

kursy. Saboci i zasugi. Ludzie owego czasu. Ich

charakterystyczne cechy 21

III. Tadeusz Czacki. Zasugi i pisma. Dziejopisarstwo.

Albertrandi. Powieci pani Mostowskiej. Prace okoo
literatoiry. Józef Maksymilian Ossoliski. Bentkowski.

Estetycy i krytycy. Przyczyny i cechy estetyki fran-

cuskiej. Yoltaire. Wpyw na literatów i krytyków pol

skich. Nauka wymowy i stylu. Stanisaw Potocki.

Jego ksiki. Jego zasugi. Podró do Ciemnofjrodu.

Osiski. Kurs Literatury Porównawczej. Euzebiusz So-

wacki. Wspólne cechy ówczesnych krytyków. ... 45

ROZDZIA n. - 1S07 - 1815.

I. Ksistwo Warszawskie. Wystpienie Komiana.
Modo. Ody. Wystpienie Wyka. Ody. Rozprawa

o poezyi dramatycznej. Bzym Oswobodzony. Tragedya

francuska. Rónica od angielskiej i niemieckiej, l^oj-

eia tragików polskich. Wyka Gliski. Barbara. Wo-
ronicz. Assarinot. Lech. Kazania. Wpyw na ówczesn
Polsk \ 95
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II. Niemcewicz. Odrbne stanowisko. Rodzaj talentu.

Tendencja. Wpyw. Cecha i zasuga ycia. Obojt-
no na formy. Znajomo literatury angielskiej. No-

we wpywy. Wadysatc pod Warn. Komedye. Libreta

do oper. Osiski. Przekady i wiersze oryginalne. Bo-

gusawski. Dmuszewski. Komedye okolicznociowe
i inne. Tragedye Euzebiusza Sowackiego 121

III. Brak pism politycznych. Kotaj. Pomys wiel-

kiego dziea. Porzdek moralno- fizyczny toiata. Uwagi

o Ksistwie Warszawskiem. Rok 1812. Listy Litewskie,

Komiana Oda na Poar Moskwy. Wiersze z roku 1813,

mie ksicia Józefa. Koniec okresu ....... 159

HOZDZIA III. - 1815 - 182S.

I. Królestwo Kongresowe. Towarzystwo Przyjació

Nauk. Zwrot ku zajciom umysowym. Komian.
Niemcewicz. piewy historyczne. Bajki. Powiastki wier-

szem. ZbignieiL'. Historya Zygmuma III. Podróe po Pol-

sce. Zbiór Pamitników. Siarczyski. Pielgrzym z Dobro-

mila. Lelewel 177

II. Wyk. Tragedye. Okolice Krakowa. Ludgarda Kró-

piskiego. Barbara Feliskiego. Zasuga ówczesnego
dramatu. Powieci. Malwina ks. Wirtemberskiej. Lei-

be i Siora Niemcewicza. Nitirossdne luby Bernato-

wicza 201

III. Jan niadecki. Filozofia Umysu Ludzkiego. Rozpra-

wa o Jzyku Polskim. Staszic. Myli o Hównowadze Po-

litycznej 231

IV. Brodziski. Charakter i talent. Stanowisko po-

rednie. Pisma krytyczne. Ich zalety i cechy. Poe-

zya. Wiesaw. Drobne wiersze. Przekady. Pocztek
walki klasyków z romantykami 243

-ilOZDZIA IV. - 1822 - 1824.

I. Odrodzenie poezyi. Fakt powszechny. Pcezya nie-

miecka. Rewolucya francuska. Jej wpyw. Sprzecz-

no midzy sumieniem a rzeczywistoci. Byron.

Poezya polska. Charakter patryotyczny. Chwila jej

powstania. Wpyw fingielski i niemiecki. Uniwersy-

tet wileski. Mickiewicz w pierwszej modoci. Pe-
no wadz twórczych. Ich stosunek i prawie rów-

no. Usposobienia czowieka. Wspomnienia Lucya-

na Siemieskiego 269
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II. Balady i Homanze, Forma obca. Powody jej wzi-
toci. Balady Mickiewicza. Oda do Modoci. Mio.
Dziady. Mio cliorobliwa. Dramat fantastyczny. Fan-

tastyezno Dziadóio.Cz Druga.Cz Czwarta. Gu-

staw i Wertlaer. Pierwszy poemat mioci w Polsce.

Drobne zarzuty. Wielkie piknoci. Grayna. Jej cha-

rakter. Powie poetyczna Byrona. Grayna inna. Kla-

syczno. Tre. To historyczne. Litawor i Rymwid
Grayna. Bitwa. Zakoczenie sabsze. Brak liryzmu.

Uczniowie wilescy. Wyjazd Mickiewicza 289

ROZDZIA V. - 1S24 - 1830.

I. Pod wpywem Mickiewicza. Modzi poeci. Ich

wspólne cechy. Litwini. Ukraicy. Malczewski. Ma-
rya. Chodne przyjcie. Charakter polski. Charakter

romantyczny. Wpyw Byrona. Zmys artystyczn}-.

Liryzm. Pierwsza para kochanków. Wacaw. Bdy
Maryi. Piknoci. Rodzaj smutku. Powieci poety-

czne. Stosunek Maryi, do innych. Miejsce Malczew-
skiego w poezyi polskiej. Bohdan Zaleski. Charakter
ukraiski. Rodzaj uczucia i talentu. Powodzenie. Pier-

wsze poezye. Uojenia Wioniane. Eusaki. Dumy histo-

ryczne. Mickiewicz w Rosyi. Usposobienie. Sonety. Do
pierwszej kochanki. Do drugiej. Sonety Krymskie. . 323

II. Waka klasyków z romantykami. Jej ogniska,

organa i charakter. Krytyka stron obu. Micha Gra-

bowski. Mickiewicza Krytycy i Recenzenci. Morawskie-
go Listy. Ziemiastwo Komiana. Wirgiliusz. Wpyw
i podobiestwo. Tendencya Ziemiastwa. Morawski.
Charakter. Talent. Stanowisko porednie. Zmiana i po-
stp w Wyku. Niemcewicz. Znaczenie i wpyw.
Cechy tego pokolenia 357

III. Fredro. Odrbno i niezaleno. Stosunek do
Moliera. Geldhab. Zrzda i Przekora. M i ona. Cu-

dzoziemczyzna. Mniejsze komedye. Korzeniowski. Po-
wieci. Julia i Adolf. Powieci Fryderyka Skarbka.
Pani Jaraczewskiej. Powieci historyczne. Jan z T-
czyna. Zygmunt z Szamotu. Pojata. Panna Taska. Ro-
dzaj talentu. Powoanie i pisma wychowawcze. Boz-
ryuki dla Dzieci. Powiastki. Dziennik Franciszki Kra-
siskiej 397
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lY. Konrad Wallenrod. Zkd powsta? Wpyw Byro-
na. Konrad i Aldona. Wajdelota. Pie. Powie. Nie-

równo w Wallenrodzie. Czy wywar zy wpyw?
Warto moralna. Zdrada i zemsta. Myl faszywa.
Potrzeba tego objanienia. Powód tej myli. Wpyw
rosyjsiii. Wielko Wallenroda. Prawdziwa myl Mic-

liiewicza. Farys. Zamek Kaniowski. Rodzaj i stopie ta-

lentu Goszczyskiego. Bdy Zamku. Trzy struny. Mo-
dzi poeci. Romanse Krasiskiego. Sowacki. Mindowe
i Marya Stuart. Mickiewicz w Rzymie. 29 Listopada.

Koniec epoki 433

Dziea i rozprawy uywane przy pisaniu czwartego tomu. 463
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